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Wij wensen u van harte welkom 
bij de tweeënveertigste 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 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 
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U wordt van harte uitgenodigd op de  

Nieuwjaarsreceptie 
Lennik² & N-VA Lennik 

 

ʺDe 7ʺ 
Vanderkelenstraat 7 

Lennik 
 
 
 
 

 

Zondag 29 januari 2017 
om 11:00 
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Lennik pas op plaats 258 van de 308 gemeenten 
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Het Nieuwsblad testte een jaar lang alle 
gemeenten in Vlaanderen. Van 27 februari tot 26 
november 2016 werden 10 verschillende tests 
uitgevoerd om na te gaan hoe goed het bestuur 
voor zijn burgers zorgt. 

De tien vragen 

1. Hoe geheim zijn de openbare documenten? 
2. Hoe goed scoort de plaatselijke bibliotheek? 
3. Hoe bereikbaar is jouw burgemeester? 
4. Hoeveel kosten de documenten? 
5. Hoe gebruiksvriendelijk is de website? 
6. Hoe snel word je geholpen? 
7. Wat doet de gemeente voor ondernemers? 
8. Hoe proper zijn de begraafplaatsen? 
9. Hoe gebruiksvriendelijk is het gemeentehuis? 
10. Hoeveel belastingen moet je betalen? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal conclusies 

Het Nieuwsblad wilde nagaan hoe goed het 
bestuur voor heer burgers zorgt. De krant testte 
het een jaar lang. Intussen zijn alle stemmen van 
de grote gemeentetest geteld. 

Een aantal conclusies: 

• Hoe kleiner de gemeente, hoe moeilijker het 
is om voor een goede dienstverlening te 
zorgen. Lennik is een middelgrote gemeente. 

• Lennik scoort op een aantal vragen opvallend 
goed en op een aantal andere bedroevend 
slecht. 

• Het resultaat is erg afhankelijk van het 
moment en van de persoon waarmee de krant 
in contact kwam indien van toepassing. 

De magere score van Lennik is nog hoog 
De tien tests laten zien hoe het gesteld is met de 
dienstverlening in Lennik. 

De gemeente Lennik prijkt op plaats 258 van de 
in totaal 308 Vlaamse gemeenten. Niet direct een 
score om fier op te zijn.  

N-VA – Lennik² vindt dat Lennik op bepaalde 
vragen een (veel) te hoge score heeft gekregen.  

• Bij de test toegankelijkheid (7.9/10) van het 
gemeentehuis kan er opgemerkt worden dat 
er zich een lift bevindt voor rolstoelen. 
Ervaring leert echter dat deze lift in vele 
gevallen hapert of helemaal niet functioneert. 

• In de test naar het ondernemersklimaat (9/10) 
werd gevraagd of de gemeente een schepen 
heeft die bevoegd is voor lokale economie. 
Het feit dat er een schepen is, wil daarom niet 
zeggen dat er een degelijk beleid rond 
economie en handelskernversterking wordt 
gevoerd. 

• Het resultaat van de beltest (10/10) vormt een 
dikke pluim voor het personeel werkzaam in 
het gemeentehuis, maar de test vormt niet 
onmiddellijk een evaluatie van de efficiëntie 
van het bestuur van de gemeente. 

Geert Geert 
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De zoneraad van de brandweer Vlaams-Brabant-West heeft op 22 november 2016 besloten om een 
bod uit te brengen op de oud-Peugeot-garage in Eizeringen. Momenteel volgt er een procedure 
waarna de brandweerzone in het voorjaar eigenaar van het garagegebouw kan worden. 

Het bestuur besloot in september 2016 nog tegen een (te) hoge prijs twee percelen aan te kopen om 
daar door de brandweerzone een kazerne te laten bouwen. N-VA – Lennik² vroeg tijdens de 
gemeenteraad van november naar een status van het dossier van de aanschaf van de gronden en 
vroeg waarom de gronden door de gemeente werden afgeschaft terwijl het bod voor de oud-Peugeot-
garage rechtstreeks door de brandweer Vlaams-Brabant-West werd uitgebracht.  

De oud-Peugeot-garage zal moeten worden aangepast om te kunnen dienen als Brandweerkazerne. 

Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde dat: 

• De aanschaf van de 2 gronden bijna gefinaliseerd was 
• Indien de aankoop van de oud-Peugeot-garage zou plaats vinden, de door de gemeente gekochte 

gronden voor andere doeleinden zouden kunnen worden gebruikt zoals ‘De Lijn’ 
• Indien er toch een kazerne zou worden gebouwd, de grond dan zou doorverkocht worden aan 

brandweer Vlaams-Brabant-West 

Gun 

 
Oud-Peugeot 

garage 
 

 
 

Gronden aangekocht door de 
 gemeente voor de bouw van  

een nieuwe kazerne 
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Eerst was er het opvullen van de put van de steengroeve in Vijverselen. Inmiddels zijn er ook werken 
aan de gang in Trontingen, de Bossuitstraat en nu komt er nog een nieuwe bij in Eizeringen op de 
grens met Borchtlombeek.  

Op dit stuk in Eizeringen wordt geen opvulling uitgevoerd met grond komend van een industriële 
activiteit, wel het doelbewust wegwerken van een glooiing in het landschap, een eigenheid van onze 
mooie streek. Enerzijds wil men onze streek aantrekkelijk maken voor het zachte toerisme maar 
anderzijds is men bezig de mooie glooiingen waarvoor de toerist zou komen weg te werken. 

De aannemer wiens werken werden stilgelegd in Trontingen is dezelfde die de aanvraag deed voor de 
werken in Eizeringen (grens met Borchtlombeek). De schepen van milieu Heidi Elpers (CD&V) lijdt 
klaarblijkelijk aan een acuut geheugenverlies. Eerst wist zij niet om welke aannemer het ging maar 
toen de discussie aantrok wist ze het plotseling wel.  

45.000 m³ is gelijk aan 10 voetbalvelden met 1 meter verhogen 

Volgens onze informatie plant de aannemer de aanvoer van 45.000 m³ grond, d.i. 1.800 vrachtwagens, 
of 15 per dag gedurende 6 maanden! De toelating zou nog niet toegekend zijn, er volgt een beslissing 
begin volgend jaar. Het betreft de percelen 501 tot 506 op Lenniks grondgebied. 

Het is onbegrijpelijk dat een gemeentebestuur niet ongerust is over dergelijke aanvoer van grond. Nog 
niet héél lang geleden werd grond aangevoerd in de Dorekenstraat. De gebruikte grond bevatte ook 
OVAM-afval zoals koelkasten, wasmachines, … Jaren later heeft OVAM de grond moeten saneren 
tegen een hoge prijs en nu nog blijken er soms nog stukken beton, stenen en ander materiaal 
aanwezig te zijn.  
Het is verbazingwekkend en onbegrijpelijk dat 
een schepen van milieu en bij uitbreiding een 
schepencollege niet kan zeggen van waar die 
grond die wordt gestort afkomstig gaat zijn. Dit 
zou toch één van de eerste vragen moeten zijn. 
De maatregelen om controle uit te voeren op 
de kwaliteit van de grond zijn momenteel zeer 
bedenkelijk.  

Onze conclusie  

Lennik doet geen enkele poging om de aanvoer 
van grond tegen te houden. De controle op de 
stortingen is heel beperkt. Uit de fouten van 
het verleden worden er nagenoeg geen lessen 
getrokken en men laat de zaken maar betijen. 

N-VA – Lennik² wenst onze gemeente en bij 
uitbreiding het Pajottenland intact te houden 
en is geducht voor dergelijke aanvragen. Voor 
ons is een groen, gezond Lennik de hoofdzaak.  

We blijven de zaak op de voet volgen. 

Percelen 
501 - 506 
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We komen noodgedwongen nog even terug op de renovatiewerken aan de Jongensschool te Sint-
Martens-Lennik.  

Project werd opgestart na aandringen van N-VA – Lennik² 

Tijdens de gemeenteraad van september werd door N-VA – Lennik² met aandrang gevraagd om iets te 
doen aan de slechte staat van het sanitair en de keukenuitrusting van de feestzaal van de 
Jongensschool Sint-Martens-Lennik. 

Schepen Limbourg (Open-VLD) gaf toen aan dat er een renovatie gepland stond die zou worden 
uitgevoerd door het personeel van de gemeente zelf en dat daarvoor € 20.000 werd uitgetrokken. De 
lijst van geplande werken was echter zo uitgebreid dat het ons zeer moeilijk leek om dat allemaal rond 
te krijgen met de uitgave van slechts € 20.000 die in het budget van de gemeente was voorzien. 

€ 20.000 voor vernieuwd sanitair, WC voor mensen met een beperking, nieuwe bevloering van de 
zaal, een volledige nieuwe keuken, ... Schepen Limbourg (Open-VLD) bevestigde stellig dat hij dat kon. 
Al gauw rees bij onze fractie sterke twijfel over de kwaliteit die zeker en vast zwaar zou moeten 
inboeten. Vragen en opmerkingen hieromtrent werden neerbuigend weggelachen. 

Stand van zaken 

Het ganse project leek zo ongeloofwaardig, in verslagen van het schepencollege kon men lezen dat er 
voor méér dan € 11.000 muurtegeltjes werden besteld. Ook tijdens de gemeenteraad van oktober en 
november werd in de varia gevraagd naar bevestiging. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) maakte er 
zich eind november vanaf met een wazige uitleg over de nieuwe mogelijkheden in verband met 
budgetbeheer in de BBC (beleids- en beheercyclus). Wat in september nog een absolute zekerheid 
was, moet in november weer met een ontwijkend antwoord onder de mat geveegd worden. 

Want na amper 2 maanden blijkt de wind gekeerd. Het budget voor 2016 moest worden aangepast en 
onder andere het bedrag dat voorzien was voor de Jongensschool werd verhoogd. De werken zullen 
nu blijkbaar € 60.000 gaan kosten, dat is 3 keer meer dan wat de ambitieuze projectschepen Johan 
Limbourg (Open-VLD) origineel beloofde en vervolgens bij hoog en bij laag bleef volhouden. 

Uiteindelijk dus zowel goed als slecht nieuws 

Goed nieuws want er is ruimte en budget om de werken aan de feestzaal van de Jongensschool SML 
grondig aan te pakken. Slecht nieuws wanneer men ziet hoe (on-)betrouwbaar sommige verklaringen 
van het Lenniks bestuur zijn. 

Christel 
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In vele Vlaamse gemeenten werd intussen de “Adviesraad voor inclusie en toegankelijkheid“ 
(AdInTo) opgericht, een adviesraad die onder andere de toegankelijkheid van gebouwen moet 
bevorderen voor mensen met een beperking. 

Tijdens de gemeenteraad van 28 november heeft N-VA – Lennik² voorgesteld om de AdInTo ook in 
Lennik op te richten. In het voorstel werd de benaming, de zetel, de het doel en de opdrachten 
gespecifieerd. Het bestuur had er alweer geen oren naar.  

Doel van de AdInTo 

In het voorstel werd gespecifieerd waarin de adviesraad de gemeente van dienst kan zijn, de 
adviesraad kan: 

• Op verzoek van het gemeentebestuur ofwel op eigen initiatief adviezen verstrekken betreffende 
alle aangelegenheden die personen met een beperking in Lennik betreffen 

• De inspraak en participatie van personen met een beperking stimuleren en bevorderen 
• De belangen van de personen met een beperking behartigen 
• Het overleg en de samenwerking tussen groepen, verenigingen, onderwijsinstellingen en 

gemeentelijke instanties tot stand brengen 
• Een bewustmakingsopdracht vervullen, zowel naar de overheid als naar de bevolking toe 
• Activiteiten en initiatieven van en voor personen met een beperking aanmoedigen en stimuleren 

Werkwijze van de AdInTo 

De adviesraad werkt los van alle politieke, ideologische, filosofische, en/of godsdienstige 
overtuigingen. De adviesraad is een adviesorgaan en heeft geen beslissingsrecht. De adviesraad is 
samengesteld uit een algemene vergadering bestaande uit: 

Stemgerechtigde leden: 

• Afgevaardigden aangeduid door verenigingen, instellingen, onderwijsinstellingen en andere 
voorzieningen die werkzaam zijn op vlak van personen met een beperking. 

• Personen met een beperking. 
• Deskundigen en geïnteresseerde burgers. 

Niet stemgerechtigde leden: 

• Gemeentelijke ambtenaar die het secretariaat van de adviesraad waarneemt 
• Schepen/burgemeester bevoegd voor gelijke kansen. 
• Vertrouwenspersoon van een stemgerechtigd lid. Een lid dat wegens zijn/haar handicap niet 

zelfstandig aan de vergadering kan deelnemen. 

Vergaderingen van de AdInTo 

Er worden minstens 2 algemene vergaderingen per jaar georganiseerd. De voorzitter is verplicht een 
algemene vergadering te beleggen binnen de 14 dagen op aanvraag van minstens 1/3 van de leden. 
De agenda van de algemene vergadering wordt vastgelegd door de voorzitter en de secretaris en alle 
leden krijgen ten laatste 10 werkdagen voor een vergadering de agenda en kunnen tot 7 werkdagen 
voor de vergadering agendapunten toevoegen. Bij aanvang worden voorzitter, ondervoorzitter, 
secretaris en penningmeester verkozen, elke functie krijgt een duidelijk omschreven taak in de 
werking van de AdInTo. 

Gun 
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Opportuniteiten van de AdInTo 

De AdInTo kan op veel manieren een bijdrage leveren aan het beleid in de gemeente: 

• Voorstellingsavond toegankelijkheidsraad 
• Inrichting van bushaltes 
• Inrichting voetpaden ter hoogte van oversteekplaatsen 
• Introductie apps 
• Internationale dag voor personen met een beperking (jaarlijks op 3 december) 
• Blinde/slechtziende personen assisteren in het gebruik van het internet 
• Introductie van BlueAssist (kaartjes, pennen, smartphone, …) 
• De toegankelijkheidsprijs kan in het leven geroepen waar een prijs wordt voorzien voor beste 

zelfstandige 

Reeds veel informatie is beschikbaar. Verschillende brochures kan men aanvragen en ter beschikking 
stellen aan de gemeentelijke balies, volgende brochures zijn beschikbaar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet goedgekeurd, wat resulteert in 2 mogelijke scenario's: 

Het bestuur had geen oren naar het reeds gedetailleerd uitgewerkt voorstel. Burgemeester De Knop 
(Open-VLD) antwoordde dat de gemeente reeds veel doet en stelde voor om het (ter onderzoek) door 
te verwijzen naar het schepencollege. In het verleden van dit bestuur resulteerde deze beslissing in 
slechts 2 verschillende scenario’s: 

• Het voorstel gaat de koelkast in om er nooit meer uit te komen 
• Het bestuur pakt binnen een 6-tal maand uit met een persbericht waarin ze zelf de oprichting van 

de “Adviesraad voor inclusie en toegankelijkheid”  aankondigen 

N-VA – Lennik² hoopt op het 2de scenario, al zou een fair en integer bestuur het voorstel tijdens de 
gemeenteraad gewoon hebben goedgekeurd en werk gemaakt van de oprichting van de “Adviesraad 
voor inclusie en toegankelijkheid“. 

We kijken uit naar de volgende stappen. 

Gun 

• Appartementsgebouwen 

• Bankgebouwen 

• Bibliotheken 

• Cultuurcentra 

• Gebeds- en bezinningshuizen 

• Groengebieden 

• Hogescholen en universiteiten 

• Hotels 

• Kantoren van vrije beroepen 

• Medische praktijken 

• Publieke domein 

• Restaurants en cafés 

• Scholen 

• Signalisatie 

• Sociale diensten 

• Speeltuinen 

• Sporthallen en zwembaden 

• Stembureaus 

• Studiedagen 

• Voetbalstadions 

• Voetpaden  

• Winkels 
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http://toegankelijkheidsbureau.be/assets/files/wenkenbladen/Toegankelijkheid_studiedagen.pdf
http://toegankelijkheidsbureau.be/assets/files/wenkenbladen/Toegankelijkheid_studiedagen.pdf
http://toegankelijkheidsbureau.be/assets/files/wenkenbladen/Toegankelijkheid_Voetbalstadions.pdf
http://toegankelijkheidsbureau.be/assets/files/wenkenbladen/Toegankelijkheid_Voetbalstadions.pdf
http://toegankelijkheidsbureau.be/assets/files/wenkenbladen/Toegankelijkheid_Voetpaden.pdf
http://toegankelijkheidsbureau.be/assets/files/wenkenbladen/Toegankelijkheid_Voetpaden.pdf
http://toegankelijkheidsbureau.be/assets/files/wenkenbladen/Toegankelijkheid_winkels.pdf
http://toegankelijkheidsbureau.be/assets/files/wenkenbladen/Toegankelijkheid_winkels.pdf


In Middelkerke slagen ze (onder impuls van Fried Ringoot) met een Open-VLD burgemeester wel!  

 (Nog) geen AdInTo in Lennik 
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De klemtoon ligt meer op ‘Trage‘ dan op ‘Werkgroep’ 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 
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De gemeente Lennik was ooit de pionier in het Pajottenland voor het Wandelknooppuntennetwerk. 

Indertijd werden door de leden van de Voetwegencommissie (van 2001 tot 2006) en de leden van de 
Trage Wegencommissie (van 2007 tot 2012) in werkgroepen al de bestaande voetwegen die 
voorkomen op de Atlas van de Buurtwegen onderzocht en op basis hiervan een netwerk van +/- 50 km 
uitgetekend en in kaart gebracht. 

Een pioniers-gemeente werd gevolgd 

Dit initiatief van de gemeente Lennik werd later eerst opgevolgd door de gemeenten Roosdaal en 
Gooik, en vervolgens door het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei overgenomen voor de 
uitwerking van een Pajottenlands knooppuntennetwerk van meer dan 300 km. 

Recentelijk heeft de Provincie Vlaams-Brabant een initiatief genomen voor het opstellen van een 
Trage Wegenplan, ook  voor de gemeente Lennik. 

Voor de gemeente Lennik is dit nieuwe initiatief van de provincie Vlaams-Brabant volledig 
achterhaald. 

Alweer een advies van een adviesraad in de wind geslagen 

Dit werd ook zo aan het College medegedeeld door de leden van de Werkgroep Trage Wegen op haar 
vergadering van 3 november 2016. 

Op de gemeenteraad van 28 november 2016 werd dan ook gevraagd wat het standpunt is van het 
bestuur met betrekking tot het recent initiatief van de provincie én werd ook voorgesteld dat de 
gemeente Lennik in de nabije toekomst haar aandacht en prioriteiten zou vestigen op: 

• Verdere verfijning van het bestaand knooppuntennetwerk (o.a. verbinding tussen Brusselsestraat 
en kerkhof Sint-Martens-Lennik) 

• Verdere uitbreiding van het Voetwegennetwerk ( o.a. richting Goudveerdegem) 
• Oplossen van bestaande probleempunten op het netwerk ( o.a. Voetweg 66 en 69 – Cons.Van Laer) 

door het opstarten van een gerechtelijke procedure 

Dit is het zoveelste voorbeeld waarin het advies van een adviesraad (de reden van het bestaan van de 
raad) in de wind wordt geslagen en door het bestuur naast zich neer wordt gelegd.  

Verrassend antwoord van schepen Johan Limbourg 

Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde laconiek dat het college betreurt dat de Werkgroep 
Trage Wegen niet wenst in te gaan op het initiatief van de provincie om voor al de voet- en trage 
wegen een juridisch kader te creëren. 

Dit antwoord toont aan dat het bestuur enerzijds helemaal niet op de hoogte is van hetgeen in het 
verleden op dit vlak reeds is gebeurd. Anderzijds moet er geen juridisch kader meer gecreëerd 
worden. Dit kader bestaat trouwens reeds sinds 1840 (hetzij 176 jaar!), nl. de Atlas op de Buurtwegen. 

En voor de rest 

De Werkgroep Trage Wegen wordt oneer aangedaan. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) zit deze 
werkgroep voor, doch roept ze amper samen. Zijn klemtoon ligt meer op ‘Trage‘ dan op ‘Werkgroep’. 

Geert Geert 

mailto:Info@LennikseTribune.be
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De laatste jaren is er steeds wat te doen rond het afvalbeleid in Lennik. Hier vindt u alvast een kleine 
opsomming van de strapatsen van deze turbulente afval-legislatuur. 

Lang geen weegbruggen in het containerpark 

Vooreerst was er de ruzie met de gemeente Pepingen rond het betalen van de weegbruggen in het 
containerpark. Het dispuut duurde maanden waardoor de weegbruggen in Pepingen veel later werden 
geplaatst dan elders in het Pajottenland. Schepen Heidi Elpers (CD&V) dreigde er zelfs mee om 
Pepingen te laten vallen en met Ternat te gaan samen werken. 

Te weinig zakken op een rol 

Er zaten 20 restvuilniszakken op een rol, of dat had het moeten zijn. In realiteit waren het slechts 19, 
18, 17 of nog minder. Er werden tientallen voorbeelden van teruggevonden in onze gemeente. De 
manier waarop dit probleem halfslachtig en laattijdig werd aangepakt was beschamend. 
Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) vroeg tijdens de gemeenteraad aan de pers om er niets over 
te schrijven want dat zou veel inwoners van Lennik kunnen wakker maken. 

Weg met de milieubelasting, maar … 

De milieubelasting werd afgelast zonder mee te delen dat het containerpark sterk in prijs zou stijgen. 
Deze afschaffing werd niet ondersteund door een degelijk budgetplan. De aanvoer in het 
containerpark verschrompelde waardoor de verhoopte inkomsten bijna compleet wegvielen. Hierdoor 
ontstond een bijkomend budgettair tekort voor de afvalverwerking en moest men geld halen uit de 
gewone belastingen om de afvalverweking te kunnen betalen. 

Van beste naar bijna slechtste leerling van de klas 

Ongeveer een jaar geleden stak schepen voor milieu Heidi Elpers (CD&V) nog fier de pluimen op haar 
hoed als zou Lennik de beste leerling van de afvalklas zijn met minder dan 100 kg restafval per 
inwoner. Cijfers die meteen werden weerlegd door onder meer de milieuvereniging. Net geen jaar 
later bleek Lennik de 5de slechtste leerling van Halle-Vilvoorde te zijn met 168,88 kg, wat een stijging 
betekent van maar liefst 70%!  

Wat wordt de volgende afvalbokkensprong van schepen Heidi Elpers (CD&V)? 

Tijdens de gemeenteraad van november werd gevraagd wat men gaat doen om het tij te keren. 
Volgens de schepen van milieu Heidi Elpers (CD&V) is er geen vuiltje aan de lucht en zijn we eigenlijk 
wel de beste, alleen de cijfers zijn wat vervormd met de nieuwe problematiek op het containerpark.  

Tijd zal leren! We zijn benieuwd naar de cijfers van eind volgend jaar. Tevens zijn we nieuwsgierig naar 
de hoeveelheid zwerfvuil die zal opgehaald worden. We zijn van mening dat het sluikstorten door het 
flink duurder maken van het gebruik van het containerpark, is toegenomen. 

Alweer geen vuiltje aan de lucht, iedereen liegt 

Volgens de schepen is er geen probleem en moet er dus ook niets gedaan worden.  

N-VA – Lennik² is van mening dat er steeds initiatieven kunnen worden genomen om de afvalberg te 
verkleinen. Hiervoor moet men wel een beetje inventief zijn en een tandje bijsteken in plaats van bij 
de pakken te blijven zitten.  

mailto:Info@LennikseTribune.be


De voorbije jaren heeft het bestuur regelmatig berichten de wereld ingestuurd met betrekking tot 
verbouwingswerken die aan de sporthal en de feestzaal zouden worden uitgevoerd. 

Onduidelijke budgettering verraadt gebrekkig projectbeheer 

In het kader hiervan heeft het college gedurende een aantal jaren in het budget verschillende posten 
voorzien. Tijdens de gemeenteraad van november 2016 vroeg N-VA – Lennik² naar een status van het 
project dat toch meer dan anderhalf miljoen € gaat kosten. Volgende vragen werden gesteld: 

1. Welke werken zijn intussen exact gepland aan de sporthal en/of de feestzaal Jo Baetens? 
2. Wordt de functie van de conciërgewoning behouden? 
3. Wat is de stand van zaken van dit project? 
4. Worden de gebruikers van de sporthal en de cafetaria betrokken in het project? 
5. Worden de gebruikers van de feestzaal betrokken in het project? 
6. Zijn er reeds plannen ontwikkeld, kunnen deze worden gecommuniceerd? 

Verenigingen leven in onzekerheid 

N-VA – Lennik² vindt het héél belangrijk dat de inwoners van Lennik, de sportbeoefenaars, de 
verenigingen die gebruik maken van de sporthal en de feestzaal, … op de hoogte worden gehouden. In 
een eerste communicatie verkondigde schepen Johan Limbourg (Open-VLD) dat de werken zouden 
aanvangen net na de zomervakantie van 2016 en dus momenteel reeds vergevorderd zijn. Nu blijkt 
dat huuraanvragen voor de feestzaal Jo Baetens voor het voorjaar van 2017 nog werden bevestigd, 
wat de indruk geeft dat er het komend half jaar nog niet veel zal gebeuren.  

De onduidelijke planning en het gebrek aan communicatie vormen een probleem voor de 
sportverenigingen die de sporthal huren en vooral voor de verenigingen die gebruik maken van de 
cafetaria en de feestzaal Jo Baetens. Vele verenigingen weten niet of ze voor een volgend eetfestijn of 
een volgende bijeenkomst al moeten uitkijken naar andere locaties om hun activiteit te organiseren. 
De Gemeente is hierdoor al een aantal huurinkomsten misgelopen (zonder dat het nodig was). 

Betrokkenheid Lennikse verenigingen  

N-VA – Lennik² vindt het absoluut noodzakelijk dat de gebruikers van de cafetaria en van de feestzaal 
Jo Baetens worden betrokken bij de plannen. Het zou heel spijtig zijn dat een aantal voor de hand 
liggende voorzieningen met beperkte impact op het budget zouden over het hoofd gezien worden 
omdat de gebruikers niet gehoord werden bij de planning van deze grootschalige verbouwing. 

Respons bestuur  

Tijdens de jongste gemeenteraad kon Johan Limbourg (Open-VLD) maar weinig informatie vrijgeven. 

De verenigingen werden nog niet geconsulteerd en zelfs initiële plannen waren nog niet opgemaakt. 
Johan Limbourg (Open-VLD) meldde dat hij de sportraad zou consulteren. Dit toont alweer het gebrek 
aan dossierbehandeling aan: het is niet efficiënt een adviesraad te consulteren over het verbouwen 
van een gebouw wanneer meer dan de helft van de leden van die adviesraad geen directe 
betrokkenheid heeft met de sporthal (voetbal, rugby, zwemmen, atletiek, …), terwijl de verenigingen 
die de feestzaal gebruiken niet aan bod komen. 

De werken zouden ten vroegste begin 2018 aanvangen. De kans is reëel dat de inwoners van Sint-
Kwintens-Lennik bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hun stem niet in de 
Feestzaal Jo Baetens zullen kunnen uitbrengen.  

Plannen verbouwing feestzaal Jo Baetens nog nergens 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 
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Nieuwjaarsdag 1-jan Moederdag 14 mei OLV Hemelvaart 15-aug

Drie koningen 6-jan OH Hemelvaart 25 mei Winteruur 29-okt

Valentijn 14-feb Pinksteren 4-jun Allerheiligen 1-nov

Zomeruur 26 maa Pinkstermaandag 5-jun Allerzielen 2-nov

Pasen 16-apr Vaderdag 11-jun Wapenstilstand 11-nov

Paasmaandag 17-apr Vlaamse feestdag  11-jul Kerstmis 25-dec

Feest van de arbeid 1 mei Nationale feestdag 21-jul 2de Kerstdag 26-dec
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Vorig jaar werd de vergaderagenda voor het volgend jaar héél laat gepland en meegedeeld waardoor 
zelfs de gemeenteraad van normaal 28 maart 2016 diende verschoven te worden naar 11 april 2016. 
In een poging deze keer de slechte planning voor te zijn vond N-VA – Lennik² het opportuun het 
bestuur tijdig te vragen naar de planning voor 2017. 

Kalender 2017 toont ook data van de activiteiten in Lennik en georganiseerd door N-VA – Lennik² en 
een aantal speciale data waarvan wij denken dat ze u van dienst kunnen zijn. 
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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. In de Lennikse Tribune wordt wel verslag uitgebracht van deze varia.  

Gedurende een aantal maanden gaf burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) bij aanvang van de varia 
feedback op de punten die aangebracht werden op de gemeenteraad ervoor. N-VA – Lennik² had dit al 
een aantal keer gevraagd en apprecieerde dit. 

Sinds de gemeenteraad van oktober werd opnieuw afgestapt van deze procedure, geen feedback meer. 
N-VA – Lennik² hoopt van harte dat burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) op de eerstvolgende 
vergadering, uit respect voor de gemeenteraad, opnieuw aanknoopt met de logische 
feedbackprocedure.  

Erik 

• De heraanleg van het fietspad van de Brusselsestraat (gewestweg) is niet correct uitgevoerd. Een 
afwateringsrooster ligt er heel gevaarlijk bij. Een poging om dit te melden op het meldpunt van de 
gemeente is mislukt. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) bevestigde dat hij het zou melden op 
het meldpunt van het Gewest. 

Jasper 

• Enkele maanden geleden tijdens de gemeenteraad van september werd reeds melding gemaakt 
van het feit dat er aan de drankautomaat die aan sporthal Jo Baetens werd geïnstalleerd 
alcoholische dranken (bier) zijn te verkrijgen. Onlangs was er op Panorama een reportage over 
“binge drinking”. De automaat kan uitgerust worden met een identiteitskaartlezer zodat kan 
rekening gehouden wordt met de (wettelijke minimum) leeftijd. Kan dit opgevolgd worden? 

• Tijdens de kermis hebben zich een aantal vechtpartijen voorgedaan, de laatste tijd vindt er 
regelmatig een handgemeen plaats. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) bevestigde dit maar 
maakte zich sterk dat het uitzonderingen blijven en dat alles wordt onderzocht door de politie. Het 
zouden vooral bezoekers zijn van de horecazaken en niet onmiddellijk omwille van de nachtwinkel. 

• De afgelopen maanden zijn er redelijk wat wegenwerken uitgevoerd in Lennik. De wegomlegging 
die werd aangebracht was dikwijls niet goed gekozen. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) 
antwoordde dat het gelukkig was dat ze eindelijk de straten begonnen te herstellen. Ongelukkig 
vielen een aantal wegwerkzaamheden (Negenbunderstraat & Gustaaf Breynaertstraat) samen 
waardoor het verkeer in het noordoosten van Lennik soms in een kluwen terecht kwam. 

Gun 

• De lichten aan de parking van sporthal Jo Baetens waren stuk. Dit werd gemeld op 11 november op 
het meldpunt van Lennik.be. 14 dagen later werd bevestigd dat de herstelling was gebeurd. Dit 
duidt aan dat het meldpunt in de meeste gevallen werkt, maar een bevestiging van de melding 
door de bevoegde dienst en een planning van herstelling zou een sterke toegevoegde waarde zijn. 
Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat dit moeilijk zou zijn. 

• De brievenbus van sporthal Jo Baetens puilt dikwijls uit en wordt niet (frequent genoeg) geledigd. 
Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat dit wel wordt opgevolgd, maar het kan 
nagekeken worden. 

Gun 
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Verdeling verantwoordelijkheden 

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 de 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 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. 
Aangezien onze fractieleden geen medewerkers ter beschikking hebben ter ondersteuning en 
administratie worden een aantal verantwoordelijkheden aan meer dan één raadslid toebedeeld. 

Gun 

Gun  

• De kleuring ter bescherming van de fietsstrook doorheen het Masiusplein is aan het verslijten. 
Graag in het voorjaar een nieuwe verflaag plannen. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) én 
schepen Yves De Muylder (CD&V) mompelden dat ze er rekening mee zouden houden. 

Christel  

• Tijdens de vorige gemeenteraad werd door Johan Limbourg (Open-VLD) bevestigd dat de renovatie 
van de feestzaal van de jongensschool SML volledig binnen het originele budget van € 20.000 zou 
kunnen gebeuren. Intussen blijkt dat het budget werd aangepast naar € 60.000, het drievoud van 
het originele budget. Dit is eindelijk een veel realistischer budget en toont aan dat schepen Johan 
Limbourg (Open-VLD) hardnekkig onjuiste gegevens verspreidt. 

Kristien 

• Op de Frans Van der Steenstraat worden nieuwbouwappartementen gebouwd. We horen dat 
schepen Yves De Muylder (CD&V) disproportionele maatregelen plant te nemen. Er passeren 6.000 
tot 7.000 wagens per dag. Schepen Yves De Muylder (CD&V) antwoordde dat de kraan er niet 
conform de reglementering is geplaatst. De kraan staat op de straat en noopt andere wettelijke 
signalisatie. Hij kon echter niet bevestigen welke maatregelen er zouden getroffen worden, hij is er 
“volop mee bezig” en “zal zijn best doen”. Geert De Cuyper voegt toe dat als de aannemer 
afspraken niet zou respecteren, waarom de Gemeente de kraan dan niet laat verzegelen.  

Geert 

• Tijdens de vorige gemeenteraad werd een agendapunt goedgekeurd waarbij de Lennikse advocaten 
zouden worden aangeschreven met de vraag of ze geïnteresseerd zijn in het behandelen van 
rechtzaken voor de gemeente Lennik en zo ja in welk vakgebied. Dit is nog niet gebeurd. Schepen 
Van Ginderdeuren (Onafhankelijke) bevestigde dat de bevoegd ambtenaar er mee aan de slag was. 

• Tijdens de jaarmarkt was de signalisatie niet goed. In het verleden werden voor één dag in de 
Vanderlindenstraat de betonnen carterblokken weggehaald om mensen de kans te geven om 
vanuit Sint-Martens-Lennik naar Gooik te rijden. Deze keer lukte dat niet en  waren er geen 
omleidingen voorzien. Schepen Yves De Muylder (CD&V) antwoordde dat het allemaal niet zo 
gemakkelijk is. 
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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 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 20 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 
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