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Wij wensen u van harte welkom bij 
de vijfendertigste editie van De 
Lennikse Tribune, de digitale krant 
die u in detail op de hoogte houdt 
van het gemeentelijk beleid in 
Lennik. 

Deze digitale nieuwsbrief vindt u 
via www.lenniksetribune.be en via 
de FaceBook pagina van De 
Lennikse Tribune. 

De nieuwsbrief verschijnt op 
maandelijkse basis, abonneren kan 
gratis en eenvoudig via mail naar 
info@lenniksetribune.be 

Schaduwkabinet 

Reeds bij het begin van deze 
legislatuur groeide bij onze fractie 
het idee om een schaduwkabinet 
op te richten. 

Ook in het Britse parlement wordt 
het principe gebruikt waar de 
oppositie de regering opvolgt. 

Elk lid van het schaduwkabinet 
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. 

Viviane Wim Christel Geert Erik Kristien 

Kelly Gun Nils Lien Jasper G
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Sinds het aantreden van het Open-VLD-CD&V-bestuur, 
we gebruiken bewust niet het woord ‘meerderheid’, 
wordt het verkeersbeleid in de gemeente Lennik 
bepaald door ad hoc maatregelen die haaks staan op 
een politiek die de verkeersveiligheid en verkeers-
leefbaarheid nastreeft. 

Het vroegere bestaande mobiliteitsplan werd verlaten 
en niet meer verder uitgevoerd.  

Aankondigingspolitiek blijft welig tieren 

Een nieuw mobiliteitsplan wordt intussen reeds 
verscheidene jaren aangekondigd maar publicatie wordt 
steeds uitgesteld.  

Intussen wordt de ganse Lennikse verkeers-
infrastructuur verknald door ondoordachte verkeers-
ingrepen uit te voeren die een voorafname zijn op ieder 
toekomstig mobiliteitsplan. De handelsversterkende 
maatregelen die in het verleden genomen werden, 
werden volledig de nek omgewrongen.  

Onkundige beleidsvoering 

Typisch voorbeeld is de verkeersafwikkeling in het 
centrum dat gecompliceerder gemaakt werd, een 
veelvoud van verkeersborden dat geplaatst werd en het 
parkeerbeleid dat een aanfluiting is van ieder gezond en 
doordacht beleid.  

Het onlangs gewijzigde parkeerreglement bevatte zware 
fundamentele fouten. Wanneer het bestuur hierop 
werd gewezen, werd de degelijk onderbouwde kritiek 
naar de prullenmand verwezen. De goedkeuring van het 
reglement laat de huidige schepen toe om het betalend 
parkeren uit te breiden tot ver in de Karel 
Keymolenstraat en de Frans Vandersteenstraat . 

Geen controle op snelheid 

De 30 km zone wordt blijvend gedwarsboomd door de 
weigering de snelheidsbeperking af te dwingen.  

Een conclusie dringt zich op: dit Open-VLD-CD&V-
bestuur heeft tegen alle gezond verstand in duidelijk 
andere accenten gelegd en heeft daarom veranderingen 
en wijzigingen in de verkeersafwikkeling doorgevoerd 
om zich af te zetten tegen de vroegere gevoerde 
verkeerspolitiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de gemeenteraad van april 2013 stelde N-VA – 
Lennik² voor om de verkeersborden voor een 
doorlopende straat in te voeren in Lennik. Een 
verkeersbord voor een doorlopende straat toont aan 
dat er voor fietsers en voetgangers wél de mogelijkheid 
bestaat om door te fietsen of te wandelen. Dit houdt in 
dat de zwakke weggebruiker geen omwegen hoeft te 
maken om zijn of haar doel te bereiken. 

Het bord moet bijdragen tot een beter gebruik van de 
wegen, in het bijzonder om het stappen en fietsen als 
duurzaam vervoermiddel te bevorderen als alternatief 
voor het autogebruik. 

Wegbeheerders mogen het bestaande verkeersbord 
aanpassen om de lokale situatie te verduidelijken. 
Bestaande borden kunnen heel eenvoudig worden 
aangepast door een zelfklever aan te brengen.  

De transparante zelfklevers kunnen gratis worden 
besteld. De gemeente krijgt dan het ‘Actiepakket 
doorlopende straten’ van het Steunpunt Straten met 
daarin een plan van aanpak en de zelfklevers. 

Contact met de Lennikse wandel- en fietsverenigingen 
leerde dat zij zelf de zelfklevers wilden aanbrengen. 

De meerderheid stemde dit kostenloos voorstel, als naar 
gewoonte, naar de prullenmand. 

Vele gemeenten in Vlaanderen hebben intussen de 
verkeersborden voor doorlopende straten ingevoerd, 
Lennik hinkt alweer achterop. 

De doorlopende straten 

Ieder voorstel van N-VA – 
Lennik² dat de verkeers-
veiligheid wil bevorderen, 
wordt stelselmatig 
afgewezen.  

Een voorbeeld hiervan 
werd reeds besproken in de 
Lennikse Tribune van 
september 2013. Nationaal 
komt het voorstel van Open 
VLD maar in Lennik wilde 
net die partij er niets van 
horen. 

Geert 
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De Lennikse werkloosheid is het afgelopen jaar gestegen 
met 23%. Lennik telt nu 219 werklozen tegenover 178 
eind maart vorig jaar. N-VA – Lennik² vroeg schepen van 
sociale zaken en OCMW-voorzitter Nestor Evens (CD&V) 
wat de gemeente plant om deze mensen te helpen. 
Deze antwoordde dat mensen aan werk helpen geen 
taak is voor de gemeente of OCMW.  

Lennik is de grootste stijger van het Pajottenland 

De stijging met 23% in Lennik is een opvallende 
uitschieter in de regio. In Pepingen nam het aantal 
werklozen af met 12%, in Ternat met 9%. In Gooik, Halle, 
Herne, Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke bleef het aantal 
werklozen stabiel. Alleen in Lennik, Dilbeek (+6,5%) en 
Galmaarden (+8%) noteerde de VDAB meer werklozen. 

N-VA – Lennik² wilde van Schepen Evens, bevoegd voor 
OCMW en Sociale Zaken, weten of hij op de hoogte was 
van de cijfers en hoe de gemeente wil bijdragen in de 
strijd tegen de werkloosheid. Schepen Evens 
antwoordde eerst dat hij geen kennis had van de cijfers. 
Daarbij vond hij dat mensen aan werk helpen niet de 

bevoegdheid is van het OCMW. Het OCMW begeleidt 
enkel leefloners naar een job. Geïnterpelleerd in de 
OCMW-raad, de dag erna, bleef hij bij deze visie 

 Schepen van Ondernemen Yves De Muylder, die in zijn 
portefeuille de bevoegdheid tewerkstelling heeft, nam 
niet de moeite te reageren op de vraag. 

Jobbeurs afgelast 

In oktober 2015 kondigden een aantal Pajotse 
burgemeesters in de pers uitgebreid een jobbeurs aan. 
Deze zou in april 2016 doorgaan maar dat is niet 
gebeurd. Men zou verwachten dat het bestuur een 
tandje bijsteekt maar de gemeente Lennik heeft 
blijkbaar geen interesse om de strijd tegen de 
werkloosheid aan te gaan. Dit is verontrustend. Het 
betreft in Lennik vooral laaggeschoolden die minder dan 
een jaar werkloos zijn. We mogen deze mensen niet aan 
hun lot overlaten. Een jobbeurs is de ideale kans om 
werklozen en werkgevers met elkaar in contact te 
brengen.” 

Kristien 
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Een delegatie van inwoners van de 
Trontingenstraat in Sint-Martens-Lennik 
heeft bewaarschriften overhandigd op het 
gemeentehuis van Lennik. 

De bewoners vinden dat het groene 
landschap al genoeg schade lijdt door serres 
en loodsen van een reeds bestaand 
tuinbouw-bedrijf in de buurt. 

Nieuw grootschalig tuinbouwproject 

Mensen uit Oetingen hebben een aanvraag 
ingediend om op een grond in de 
Trontingenstraat een serre te bouwen van 
ongeveer een halve hectare en een 
bijhorende privéwoning. 

Vele bewoners van de smalle 
Trontingenstraat dienden een bezwaarschrift 
in. De buren zien zo’n groot project niet 
zitten in het mooie landschap waar zij 
wonen. In dezelfde buurt heeft een ander 
landbouwbedrijf reeds verscheidene malen 
uitbreidingswerken uitgevoerd.  

De bouw van dit project zou ook niet stroken 
met het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan waarin de zone gecatalogeerd wordt als 
‘zuidelijk openruimtegebied’. 

Ook het zwaar transport van en naar dit 
bedrijf zou voor veel overlast zorgen. De 
wegen zijn opgenomen in de netwerken van 
wandel- fiets- en ruiterpaden. Ook de vele 
scholieren, die zich te voet of met de fiets 
naar school begeven mogen niet vergeten 
worden. 
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In de natuur zijn de 'grote 5’ en de 'grote 7’ twee heel 
bekende termen. De 'grote 5’ zijn de vijf zoogdiersoorten in 
Afrika die door jagers beschouwd werden als het moeilijkst te 
schieten. De term ‘grote 5’ slaat in dit verband niet op het 
grootste of gevaarlijkste dier. Het nijlpaard bijvoorbeeld is 
groter dan de leeuw en wordt als gevaarlijker dan de buffel 
beschouwd. Tegenwoordig wordt de term nog veel gebruikt 
door safari-toeristen in Afrika op zoek naar de ' grote 5’. Bij 
de 'grote 7’ worden ook twee zeedieren toegevoegd aan de 
'grote 5’. 

De 'grote 5’ zijn Buffel, Leeuw, Luipaard, Neushoorn & 
Olifant, bij de 'grote 7’ worden Haai & Walvis  hieraan nog 
toegevoegd. 

Lennik heeft dan weer zijn ‘Grote 6’ 

Tijdens de gemeenteraad van 25 april zijn de ‘Grote 6’ in hun 
bestaan bevestigd. Agendapunt 5 met als onderwerp 
“Financiën – Vaststelling van het begrip dagelijks bestuur” 
verleende het bestuur (de burgemeester en de 5 schepenen) 
zichzelf het recht om zowat alle investeringen tot € 85.000 
(excl. BTW) te kunnen goedkeuren zonder het voorstel langs 
de gemeenteraad te laten passeren. 

Op deze manier eigent het bestuur zich niet alleen een 
regime toe dat ruikt naar autocratische praktijken, het 
elimineert ook de mogelijkheid om voorstellen met kritische 
blik vooraf te laten evalueren door een breder publiek.  

Uw belastinggeld wordt er door gejaagd 

Tijdens deze legislatuur is al menig maal bewezen dat de 
leden van dit bestuur beslissingen nemen die niet 
onderbouwd of volledig fout zijn. Door de goedkeuring van 
dit agendapunt vergroot alleen maar de kans op verkwisting 
van fondsen, verspilling van belastinggeld, inefficiënt gebruik 
van kennis en ervaring. 

Vooral studiebureaus en advocatenkantoren verdienen véél 
geld aan de manier van werken van dit bestuur. De 
slachtoffers zijn de Lennikse inwoners die enorme budgetten 
verkwist zien. 

SOS 

Dit bestuur heeft geen kaas gegeten van accuraat 
verantwoordelijkheid dragen, of het voorzien van een 
organisatie en structuur die de dienstverlening en strategie 
duurzaam en optimaal beheert. Dit terwijl het 
schepencollege steunt op slechts een nipte en instabiele 
meerderheid, dus met een wankel democratisch draagvlak. 

Geert 
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Tijdens de gemeenteraad van 25 
april werd het klimaatactieplan van 
de gemeente Lennik voorgesteld én 
goedgekeurd. Het plan bevat vooral 
principes. 

Burgemeestersconvenant 

Het klimaatactieplan moet het doel 
bevestigen dat gesteld werd in het 
burgemeestersconvenant. De CO2-
uitstoot op het grondgebied van de 
gemeente Lennik moet tegen 2020 
met minstens 20% worden terug 
gedrongen ten opzichte van het 
referentiejaar 2011. 

Burgers zullen aangemoedigd 
worden om hun huis te isoleren, er 
komen laadpalen voor elektrische 
wagens en de gemeentediensten 
zullen een extra inspanning leveren. 
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Zwembad  en opportuniteit extra inspanning 

Ietwat raar dat in de begeleidende tekst van het 
klimaatactieplan gewag werd gemaakt van het zwembad in 
onze gemeente ...  

Het is ook moeilijk om begrijpen dat dit klimaatactieplan 
wordt goedgekeurd de dag vóór de infovergadering van de 
verbouwing van de gemeenteschool en dat daar schepen 
Johan Limbourg (Open-VLD) bevestigde dat het nieuwe 
gebouw maar nét voldoet aan de milieu–wetgeving. Geen 
zonnepanelen, geen energie-neutraal gebouw, waarin zal 
de  gemeente dan een extra inspanning leveren? 

De zonnewagen op bezoek 

Op de Markt in Lennik kon men op 26 april de zonnewagen 
bewonderen waarmee het Belgische team deel nam aan de 
World Solar Challenge, het WK voor zonnewagens. Tom De 
Haseleer uit Lennik maakte deel uit van het team in de 
World Solar Challenge en eindigde op een mooie vijfde 
plaats. 

De Lennikse scholen en verenigingen kregen de kans om de 
wagen van dichtbij te bekijken. De makers van de 
futuristische wagen verschaften deskundige uitleg bij de 
vele vragen. Onze fractie had aangedrongen om deze kans 
niet te laten liggen.  
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Podium van 800 m² 

Het gemeentebestuur van Lennik zal een nieuw podium 
aanschaffen. Dit werd bevestigd door schepen Johan 
Limbourg (Open-VLD). Het podium zal bestaan uit 
twintig podiumelementen en 20 op 40 meter groot zijn.  

"Het kan gebruikt worden voor schoolfeesten en andere 
activiteiten", zegt schepen Johan Limbourg (Open-VLD). 
"Het podium van Pajottenland Plus is vaak kapot of niet 
beschikbaar. Onze verenigingen zullen van dit nieuwe 
podium altijd gebruik kunnen maken.“ 

Een 2de investering in een podium 

Enig opzoekwerk leerde dat er inderdaad reeds in een 
podium werd geïnvesteerd door de gemeenten die deel 
uitmaken van Pajottenland Plus. Volgens schepen Johan 
Limbourg (Open-VLD) was het podium meermaals stuk. 
In totaal werd twee maal gemeld dat het podium stuk 
was doordat tijdens het transport door een Pajottenland 
Plus gemeente het podium niet goed werd vastgemaakt 
en open plooide. Vanaf 13 mei was het podium opnieuw 
beschikbaar.  

Er werd in Pajottenland Plus de aanzet gegeven om het 
podium te verhuren aan de Pajotse verenigingen zodat 
er een spaarpot kan worden aangelegd om eventuele 
herstellingen uit te voeren. Op een 
burgemeestersoverleg werd beslist om een reglement 
op te stellen voor de verhuur van het podium aan de 
verenigingen.  Lennik was de laatste gemeente die deze 

samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend.  

Een korte analyse levert vele vragen 

Een kritisch onderzoek doet volgende vragen rijzen: 

• Waar is deze uitgave gepland op het meerjarenplan?  
• Over welk bedrag hebben we het hier?  
• Hoeveel keer heeft de gemeente Lennik het podium 

van Pajottenland Plus aangevraagd, gekregen en 
gebruikt?  

• Wanneer de gemeente Lennik het reglement 
goedkeurt ter verhuring van het podium van 
Pajottenland Plus, waarom koopt de gemeente dan 
een eigen podium? 

• Waarom koopt de gemeente zelf een nieuw podium 
en wat is het verschil met het podium van 
Pajottenland Plus?  

 

 

 

 

Erik 
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Op het einde van de gemeenteraad volgt de ‘varia’. Hierin 
kunnen leden van de raad vragen stellen of informatie 
meedelen. De punten aangehaald in de varia worden niet 
opgenomen in het verslag van de raad.  
Bij aanvang van de varia vroeg  burgemeester Irina De 
Knop (Open-VLD) het woord en gaf ze een antwoord op  de 
variapunten van de gemeenteraad van 11 april 2016.  
N-VA – Lennik² had dit gevraagd en apprecieert dit. De 
burgemeester had het over: 
• Het beëindigen van de concessieovereenkomst van het 

Sportcafé en de aanzienlijke achterstallen die nog 
moeten betaald worden door de uitbater. 

• De vlaggen die 3 weken in plaats van 3 dagen halfstok 
hebben gehangen maar niet belangrijk zijn. 

• De kilometerheffing die OK is voor de vrachtwagens van 
de gemeente. 

• De foutieve afvalkalender waar de nodige 
communicatie en 2 verzamelpunten zouden geregeld 
worden. 

• De verlichting van de fonteintjes die tegen de zomer 
eindelijk OK zouden zijn. 

Erik 
• Vroeg of er een dading zou  volgen in de zaak van het 

Sportcafé zoals vorige week gemeld. Er volgde een 
technische discussie over de betekenis van het woord 
‘dading” waarin Schepen Van Ginderdeuren 
(Onafhankelijke) de kwestie verkeerd verbloemde.  

• Wees er op dat in de repliek door de burgemeester 
niets werd gemeld over de heraanleg van het 
Alsingenveld en een nieuwe beek die er werd gegraven. 
Tijdens de varia van de vorige gemeenteraad 
bevestigde burgemeester De Knop (Open-VLD) dat een 
controle werd uitgevoerd en dat alles volgens de 
vergunning werd heraangelegd. Na het stellen van deze 
vraag werd duidelijk dat de burgemeester het tijdens de 
vorige gemeenteraad niet bij het juiste eind had. De 
bevoegde ambtenaar die aanwezig was tijdens de 
gemeenteraad bevestigde dat een regularisatie 
noodzakelijk was , wat duidelijk maakt dat NIET alles 
volgens de vergunning werd heraangelegd.  

Gun 
• Meldde dat het alweer spijtig was dat er onvolledig 

werd gecommuniceerd. In het infomagazine van Lennik 
april-juni werden een aantal meters en peters bedankt 
voor de tijd die ze investeerden in het proper houden 
van hun buurt. Een aantal meters en peters die deel 

uitmaken van de gemeenteraad werden door een 
vreemd toeval  (?) niet vermeld. Schepen Heidi Elpers 
(CD&V) antwoordde (alweer) dat zij niet bevoegd is 
voor de magazines die worden uitgebracht, dit terwijl 
deze informatie die werd gegeven wel 100% over haar 
bevoegdheden handelden. 

Kristien 
• Vroeg schepen van welzijn en OCMW voorzitter Nestor 

Evens (CD&V) of hij actie zou ondernemen om de sterk 
stijgende werkloosheid met 23% (van 178 naar 219) in 
Lennik aan te pakken. Lennik scoort met deze evolutie 
het slechtst in het Pajottenland. De bevoegde schepen 
antwoordde met dé repliek van het jaar: “Wel Kristien, 
ik zou de vraag eens willen omkeren, op welke manier 
zou jij daarmee omgaan hé? Ik denk niet dat dit de taak 
is van de OCMW-voorzitter. Wij houden ons wel bezig 
met de mensen die een leefloon krijgen, aan een job te 
helpen. De rest is de bevoegdheid van de RVA.” Meer 
kon de schepen hierover niet kwijt. Volgens 
burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) was dit dan 
weer wél een vraag voor het OCMW en geen 
bevoegdheid voor de gemeente! Nestor Evens (CD&V) 
is nochtans schepen van welzijn, wat geen bevoegdheid 
is binnen het OCMW. Raadslid Carl Dewever (CD&V) 
wilde zoals op bijna elke gemeenteraad ook zijn licht 
laten schijnen op een probleem en opende zijn rede 
met de vraag of Kristien ooit statistiek had gevolgd in 
haar opleiding. Wat volgde was heel wat hol gepraat 
dat enkel nog meer aantoont dat dit bestuur helemaal 
niet wakker ligt van de groeiende groep Lennikenaren 
die geen job hebben.  

Geert 
• Meldde dat in de Tombergstraat verkeersborden staan 

die een parkeerverbod aantonen aan een berm van 
45% waar alleen tractoren met veel creativiteit kunnen 
parkeren. Volgens Schepen Yves De Muylder (CD&V) 
moet dit de omgeving van het SGI veiliger maken en hij 
vertelde dat er nog maatregelen (en experimenten?) 
gaan komen. 

• Vroeg waarom de gemeenteraad niet werd uitgenodigd 
op de infovergadering over de gemeenteschool die de 
dag erna zou plaats vinden. Schepen Heidi Elpers 
meldde dat enkel omwonenden worden uitgenodigd op 
info-avonden. Het gaat hier nochtans over een school 
waarvan de gemeente zelf beheerder, bouwheer en 
financier is. 

Gun 



Familie-uitbreiding: welkom kleine Vic 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Verdeling verantwoordelijkheden (I) 

In het schaduwkabinet worden de bevoegdheden 
toegewezen en verdeeld onder alle leden van de fractie. 
Door deze verdeling is het mogelijk om gedetailleerd 
onderwerpen op te volgen en met kennis van zaken te 
oordelen over bestuursdaden van het schepencollege. 
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 
raadsleden zich eng gaan vastbijten in hun thema’s, ze 
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 verantwoordelijk-
heden aan meer dan één raadslid toebedeeld. 
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 of via Info@LennikseTribune.be 
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Geert 

28 april werden Lien 
(Gemeenteraadslid N-VA - 
Lennik²) en Joren de gelukkige 
ouders van Vic.  

We wensen beiden veel geluk 
met hun ukkepuk, geniet van 
het prille mama -& papaschap! 

mailto:info@lenniksetribune.be
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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Verdeling verantwoordelijkheden (II) 

Erik Kristien Kelly Gun Lien Jasper Christel Geert 



Elke maand De Lennikse Tribune! 
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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Januari 2016 Februari 2016 Maart 2016 April 2015  

Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 

Oktober 2015 

Augustus 2015 

Geen septemberuitgave van 
de Lennikse Tribune  

November 2015 December 2015 

Gun 

U kan de laatste 12 edities aanklikken 

http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 1.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 01.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 02.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 02.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 03.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 04.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 05.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 06.pdfhttp:/lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 6.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 7.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 8.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 10.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 7.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 08.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 8.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 11.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 8.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 12.pdf
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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be Hoofdredactie: Gun Mignon 15 

We willen via De Lennikse Tribune de 
Lennikenaar een platform aanbieden om 
creatieve ideeën, grieven, ... over en door Lennik 
een stem te geven, dit kan via mail naar: 

Info@LennikseTribune.be 

Onze gemeenteraadsleden: 
• Geert Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be  
• Erik  Erik.O@lenniksetribune.be 
• Kelly kelly.VanVlaenderen@lenniksetribune.be 
• Kristien  Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be 
• Christel  Christel.O@lenniksetribune.be 
• Lien  Lien.DeSlagmeulder@lenniksetribune.be  
• Gun  Gun.Mignon@lenniksetribune.be 
• Jasper  Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be 
Onze OCMW-raadsleden: 
• Viviane  Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be 
• Nils  Nils.Dekaezemaeker@lenniksetribune.be 
• Wim  Wim.Durang@lenniksetribune.be 

Een tribune voor de Lennikenaar 
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