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Wij wensen u van harte welkom 
bij de drieënveertigste 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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Net zoals de eerste 3 jaar van de huidige legislatuur heeft N-VA – Lennik² zich tijdens 2016 als een heel 
actieve oppositiefractie geprofileerd. In totaal heeft onze fractie 55 agendapunten schriftelijk 
ingediend.  

Tijdens verscheidene gemeenteraden bleek N-VA – Lennik² meer agendapunten in te dienen dan het 
bestuur, wat op zich geen betrachting was. Indien de agendapunten die louter standardprocedure zijn 
zoals goedkeuring van verslag van vorige raad, kennisnames van agenda’s van Haviland, 
intercommunales, … budgetwijzigingen kerkfabrieken, … niet zouden worden meegerekend, zou de 
vergelijking er nog poverder uit zien voor het bestuur. 

Overzicht van het aantal agendapunten tijdens deze legislatuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De piek in 2015 is vooral te wijten aan een aantal gemeenteraden die werden uitgesteld waardoor 
verscheidene agendapunten meerdere keren de revue passeerden.  

Ook in 2016 werden uiteenlopende onderwerpen behandeld in onze agendapunten:  

 

 

 

 

 

 

Nu 2/3 van deze legislatuur achter de rug is, bestaat de kans dat de eerste pre-verkiezingscadeautjes 
worden uitgedeeld. N-VA – Lennik² zal blijven kritisch opvolgen en afstemmen. 

Gemeenteraad Lennik 2016 in een notendop 
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• Kwestie kledingcontainers 
• Notulering van de variapunten 
• Loslopende honden in Lennik 
• Werkschema kuisploeg sporthal Jo Baetens 
• Herstel dak sporthal Jo Baetens 
• Label kindvriendelijke gemeente 
• Spiegel Kruiskouterstraat / Brusselsestraat 
• Zwerfvuilactie 2017 

• Bouw en inrichting nieuwe schoollocatie 
• Opleiding radicalisering voor agenten 
• Slachtactiviteiten in Eizeringen 
• Nieuwe retributie gebruik containerpark 
• Staat feestzaal Jongensschool SML 
• Belgisch kampioenschap Bellemannen 
• Status dossier Schapenstraat 
• Status verbouwing feestzaal Jo Baetens 

Héél veel van onze (al dan niet ludieke) acties, onze agendapunten, mondelinge variapunten, … 
hebben tot gevolg dat het bestuur actie onderneemt. Op deze manier blijven we invloed hebben 
op het beleid en trachten we het voor de inwoners van Lennik aangenamer te maken.  
Het onderhoud van onze kerkhoven onmiddellijk na de ludieke schaap-actie, de herstelling van de 
niet-parkeerstrook in de Kroonstraat ter hoogte van Home Zonnestraal na de herhaaldelijke 
interpellaties tijdens de gemeenteraad, de installatie van de AED toestellen, opkuisen van 
zwerfvuil, … zijn een aantal voorbeelden. 

Geert Geert 
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Het is een traditie geworden dat de N-VA- Lennik² fractie een doosje pralines gaat brengen bij het 
gemeentepersoneel van Lennik. Elke gemeentelijke dienst incluis OCMW en gemeenteschool ‘t 
Rakkertje werden bezocht door enkele mandatarissen. Zo was dit ook op 5 januari het geval. Vijf 
mandatarissen bezochten alle diensten die toegankelijk waren. Andere diensten werden later nog 
aangedaan.  

Hiermee wenst de fractie de gemeentepersoneelsleden te bedanken voor hun inzet, ook op moeilijke 
momenten. Het gemeentepersoneel is het gezicht en het visitekaartje van de gemeente.  



‘Tijdelijke’ raadzaal in Dekenij kost véél geld 
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Tijdens de gemeenteraad van 26 november werd een voorstel ingediend door het bestuur en beslist 
om vanaf januari 2017 de gemeenteraad ‘tijdelijk’ te laten plaats vinden in de Dekenij van Lennik. In de 
toekomst zouden ook de wettelijke huwelijken daar voltrokken worden. 

Verzwijgen van kostprijs gloednieuw meubilair 

Het schepencollege heeft op 8 november (18 dagen vóór de gemeenteraad) de “Aankoop tafel 
raadzaal Dekenij” goedgekeurd. De raming bedroeg € 15.000 excl. btw of € 18.150 incl. btw.  

4 firma’s werden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor 16 november 2016. Waarom vraagt 
men 2 maal op +/- 120 km (Staden), 1 maal op +/- 90 km (Ardooie) en 1 maal op +/- 6 km van Lennik 
een offerte aan voor het bestellen van een tafel?  

De informatie omtrent de tafel was al bekend vóór de vorige Gemeenteraad van 26 november 2016 
(met agendapunt verhuis naar de Dekenij). Waarom werd van deze informatie geen melding gemaakt 
tijdens die bewuste gemeenteraad? Het bestuur weet intussen dat N-VA – Lennik² de functie van 
grootste politieke fractie én oppositie heel gedreven uitvoert en dat verslagen van het schepencollege 
grondig worden gelezen. Het bestuur zou dus ook moeten weten dat het verzwijgen van beschikbare 
informatie als een boemerang terug komt.  

Intussen blijkt dat de tafel € 27.574,69 incl. btw. kost en dat de stoelen € 12.168,92 incl. btw kosten. 
Dat maakt bijna € 40.000 alleen voor de tafel en de stoelen alleen, daar zijn  beamer, voorzieningen 
voor bezoekers en journalisten, werkuren, … nog niet in meegerekend. 

Gun 



‘Tijdelijke’ raadzaal in Dekenij kost véél geld 
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Antwoorden op onderstaande eenvoudige vragen zouden schriftelijk worden voorzien … zouden … 

1. Zal de tafel functioneel worden uitgerust met stopcontacten voor gebruik PC, beamer, …? 

• Hoeveel offertes zijn er binnen gekomen voor welke bedragen? 

2. Kan een technische beschrijving van de tafel worden uitgedeeld? 

3. Hoe wordt de vergaderzaal ingedeeld, kan een plan worden getoond? 

• Zullen we vergaderen aan één grote tafel? 
• Wordt rekening gehouden met een groter aantal gemeenteraadsleden in de toekomst? 
• Hoe wordt plaats voorzien voor bezoekers? 
• Hoe wordt plaats voorzien voor pers? 
• Wordt er WIFI voorzien? 

4. Wordt een gelijkaardig proces toegepast voor de stoelen? 

• Zo ja, hoeveel offertes zijn er binnen gekomen voor welke bedragen? 

5. Wordt een gelijkaardig proces toegepast voor de beamer? 

• Zo ja, hoeveel offertes zijn er binnen gekomen voor welke bedragen? 
• Zo ja, kan deze dan via WIFI-code gelinkt worden aan de PC van een gemeenteraadslid, zodat 

bedrading niet noodzakelijk is? 

6. In het verleden werd een grote tafel gebruikt in de raadzaal van het gemeentehuis 

• Waar bevindt deze zich momenteel? 
• Werd overwogen om deze te herstellen (nieuw bovenblad)? 

7. Zal het gebouw van naam veranderen? 

Intussen is het meer dan 5 weken geleden (13 december) dat de vragen werden ingediend en nog 
steeds werd er geen antwoord voorzien, een klacht bij de gouverneur dringt zich op. 

Gun 



U wordt van harte uitgenodigd op de  

Nieuwjaarsreceptie 
Lennik² & N-VA Lennik 

Zondag 29 januari 2017 
om 11:00 

ʺDe 7ʺ 
Vanderkelenstraat 7 

Lennik 
 
 
 
 
 
 
 

Met gastspreker 
Maurits Van Liedekerke 
Oud-hoofdredacteur weekblad ‘WIJ’ 

Dichter 
Medeoprichter van Ring-TV 

Auteur boek "Van Abbeloos tot Zeppos"  
(over 200 jaar personaliteiten uit het Pajottenland) 

… 

N-VA – Lennik² 



Holle meerjarenplan gemeente onaanvaardbaar 
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N-VA – Lennik² heeft zich tijdens de gemeenteraad van 19 december 2017 onthouden bij de 
goedkeuring van het agendapunt: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017. 

Geen strategie 

Andermaal wordt aangetoond door het Open VLD-CD&V-bestuur dat er verkeerde accenten worden 
gelegd, zeer vele financiële middelen worden uitgegeven voor nutteloze werken, aankopen, 
studiebureaus, … met het gevolg dat de gemeentekas niet meer toelaat om tijdens deze 
bestuursperiode beloofde en absoluut noodzakelijke werken uit te voeren. Honderdduizenden Euro’s 
gaan naar herasfaltering van straten waar het amper of helemaal niet prioritair is (cfr. 
Breynaertstraat), hele dure stoelen en tafels worden besteld voor een ‘tijdelijke’ raadzaal in de 
Dekenij, … 

Belangrijke straten worden niet hersteld, mobiliteit wordt door domme ingrepen steeds meer en meer 
bemoeilijkt, geplande investeringen geraken niet uitgevoerd, … 

Holle woorden, actieplannen worden aangekondigd maar niet uitgevoerd 

Taal dient om te communiceren, om verhalen en gedichten te schrijven, om waarheden en 
onwaarheden te verkondigen, om visies kenbaar te maken of … om zand in de ogen te strooien.  

Achter ieder woord zit er een betekenis. Investeren wil zeggen dat men tijd en mankracht gaat 
aanwenden om iets te doen. Wanneer in het meerjarenplan geschreven staat dat men aandacht wil 
hebben, wil sensibiliseren, wil promoten, … dan dienen hiervoor ‘actieplannen’ voorzien te worden. 
‘Aandacht hebben’, ‘promoten’, ‘sensibiliseren’ zijn WERKwoorden.  

N-VA – Lennik² stelt vast dat zeer veel actieplannen met een mooie Nederlandse volzin worden 
beschreven, doch geen financiële inhoud hebben. Het zijn holle woorden die aan oogverblinding doen.  

‘Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.’ Enkele voorbeelden vindt u hier: 

Geert Geert 



Aankondigingspolitiek wordt verschuivingspolitiek  
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Men blijft in het zelfde bedje ziek. Wanneer u de verkiezingsprogramma’s van Open-VLD en CD&V 
verifieert, hun persberichten naleest, kan u het reeds merken. Bij evaluatie van de meerjaren-
planningen van de afgelopen jaren wordt het nog duidelijker. 

De processie van Echternach: Stilstand, gebrek aan daadkracht & opvolging.  

Er gaat praktisch geen enkel dossier vooruit. Er worden héél belangrijke investeringen verschoven 
naar 2019 en verder, dus buiten de periode van de huidige legislatuur. Hierdoor wordt de komende 
legislatuur op een onverantwoorde wijze zwaar belast, zal men nog nauwelijks rond komen en houdt 
men geen rekening met onverwachte uitgaven. 

Zowel bij kleine als grote dossiers voorbeelden zat 

In het meerjarenplan zijn er héél veel voorbeelden, wij pikken er een aantal uit:  

• Opmaak mobiliteitsplan dat in voege treedt vanaf 2015 
 Na bijna drie jaar nog steeds geen mobiliteitsplan 

• Aanleg/heraanleg voetpaden Dorp Sint-Martens-Lennik 
 Was eerst voorzien in 2015, nu in 2017 voor hetzelfde bedrag van € 397.000 

• Oplaadpunt voor elektrische voertuigen en fietsen: een zeer eenvoudig dossier 
 Was eerst voorzien in 2015 – staat er nog niet 

• Inrichten bomenplekjes Eizeringen kerk en Nelleken 
 Was eerst voorzien in 2014 en 2015 – staan er nog niet 

• Bouw en inrichting nieuwe locatie school 
 Was eerst voorzien in 2015 – Is nog niet aan begonnen  

• Vernieuwen Feestzaal Jo Baetens 
 Was eerst voorzien in 2014-2015 – het zal nog minstens anderhalf jaar duren 

• Lift bibliotheek 
 Reeds jaren voorzien en beloofd. De aanbestedingsdocumenten zijn reeds jaren opgesteld 

maar men slaagt er niet in dit zeer eenvoudig dossier uit te voeren. 

• Aanpassing verbouwing Dekenij 
 Een tweetal jaren geleden zou men er het OCMW in onder brengen – ronkende 

verklaringen in de pers – Haviland werd aangezocht – intussen zijn we enkele jaren verder, 
werd er geld uitgegeven aan alweer een studiebureau en werd de OCMW-verhuis 
afgeblazen. Nu verhuist ‘tijdelijk’ de gemeenteraad en wordt hiervoor minimaal € 50.000 
voorzien. Het bijgebouw (oud-rouwhuis) staat intussen te verkrotten. 

• Uitvoering heraanleg Schapenstraat 
 Men spreekt er al jaren over. Men zou de eerste voorbereidende maatregelen nemen in 

2016 om dan volop van start te gaan in 2017. Het blijkt nu dat men ten vroegste in 2019 zal 
kunnen starten en dat de werken 2 jaar zullen duren. Intussen wordt er aan de 
Schapenstraat niets gedaan en worden de gebruikers en bewoners nog voor minimum 2 
jaar met de slechtste straat van het Pajottenland geconfronteerd. 

Dit is geen stilstand, doch achteruitgang ! 

Lennik verdient dit niet. 

Geert Geert 



Stop verrommeling van de wegen in Lennik 
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Elk bestuur streeft ernaar of heeft minstens de roeping om ervoor te zorgen dat mensen niet alleen 
met propere voeten hun huis kunnen verlaten, maar ook dat het onderhoud van de wegen in een 
gemeente op een deftige wijze zou gebeuren. Of elk bestuur zou er moeten naar streven. 

De betrachting is steeds het onderhoud van de wegen zo goed mogelijk uit te voeren en te zorgen dat 
dit zo efficiënt en zo zuinig mogelijk zal geschieden. 

Zorgzaamheid voor wegdek geen vast aandachtspunt in Lennik 

In Lennik denkt het bestuur hier duidelijk anders over: 

• De gemeente maakt er een gewoonte van om de wegen onvoldoende te onderhouden 
• Laks opvolgingsbeleid zorgt er ook voor dat de gemeentelijke wegen blijvend verminkt worden 
• Dit heeft herhaalde herstellingswerken tot gevolg met een meerkost voor de inwoners tot gevolg 

Sinds het aantreden van het huidige Open-VLD-CD&V-bestuur worden de straten te pas en te onpas 
open gebroken om aansluitingen op o.a. het rioleringsnet uit te voeren. De herstelling van de weg 
gebeurt niet meer.  

Vaak dienen dergelijke oplap-herstellingen om de drie jaar hernieuwd te worden omdat er zich steeds 
verzakkingen blijven voordoen. 

N-VA – Lennik² klaagt een dergelijke lakse politiek aan, gezien privékosten voor aansluitingen aan 
woningen overgeheveld worden naar de gemeente en dus bij herhaling door de inwoners dienen 
betaald te worden. 

Kristien 
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Vroeger was het beter 

Vóór het aantreden van het huidige Open-VLD-CD&V-bestuur diende iedereen die een aansluiting 
realiseerde, de weg ondergronds te doorboren zodat straat, voetpad en fietspad niet beschadigd 
werden. 

Tijdens de vorige legislaturen werd steeds betracht om systematisch elk jaar de wegen die er het ergst 
aan toe waren, te herstellen of heraan te leggen. Tijdens deze legislatuur werd de eerste drie jaar 
amper een straat aangeraakt met als gevolg dat plots een groot aantal straten moet hersteld worden. 
Dit heeft tot gevolg dat in Lennik soms de ene werf de andere opvolgt en dat Lennik soms amper 
bereikbaar is omdat verscheidene werven tegelijkertijd worden aangevat. 

Ook op andere vlakken laat het onderhoud van de wegen te wensen over: 

• De Markt ligt er oneffen en verwaarloosd bij 
• De werken van herstel in de Negenbunderstraat hebben veel ongenoegen veroorzaakt 
• Verzakkingen in de wegen worden niet hersteld 
• De heraanleg van de Schapenstraat is uitgesteld naar 2019 en intussen wordt de straat en al haar 

gebruikers aan hun lot overgelaten 
• … 

Conclusie 

De Lennikenaar verwacht samen met N-VA - Lennik² een ander en duurzaam onderhoudsbeleid van de 
wegen in Lennik. 

Kristien 



Zoals in de vorige Lennikse Tribune gemeld, werd tijdens de gemeenteraad van 28 november 2016 
door N-VA – Lennik² gevraagd naar een status van het project van de renovatie van de feestzaal Jo 
Baetens. Bevoegd schepen Johan Limbourg (Open-VLD) beantwoordde een aantal vragen, meldde dat 
hij de adviesraden zou contacteren en bevestigde dat er nog geen voorontwerp was ontwikkeld. 

De volgende dag (29 november) vond het schepencollege plaats waarin een voorontwerp werd 
goedgekeurd. Ietwat raar dat ‘s avonds 28 november nog geen voorontwerp klaar was, maar dat er de 
volgende ochtend wel één werd goedgekeurd. 

Tijdens de gemeenteraad van 19 december werd het bestuur geconfronteerd met deze rare kronkel. 
Schepen Limbourg (Open-VLD) ontkende dat hij zou gezegd hebben dat er geen voorontwerp klaar 
was. Onze vraag om de frequente gebruikers van de feestzaal te betrekken bij dit project werd door 
hem als complete nonsens beschouwd: “dat zou 100 mensen bij elkaar brengen”.  

Investering van € 1.500.000 maar geen overleg met huurders?  

N-VA – Lennik² vindt het vanzelfsprekend dat bij een investering van € 1.500.000 de gebruikers 
worden betrokken. Het zou verdomd sneu zijn dat na oplevering van het gebouw een aantal zaken 
niet doeltreffend zouden zijn uitgewerkt wegens gebrek aan feedback van de uiteindelijke gebruikers. 

Plots toch een (onhandige) mini-consultatie door het bestuur  

Onverwacht werd op 29 december volgende mail verstuurd naar een beperkt aantal verenigingen:  

Beste allen, 
Graag had ik jullie mening gekend (vóór 6 januari 2017) betreffende de nieuwe keuken in de feestzaal 
Jo Baetens. Dit omdat jullie, verenigingen, hier het meest gebruik van zullen maken.  
Bekijk zeker het plan in bijlage eens goed, feedback i.v.m. de praktische inrichting is dus zeker welkom! 
Alvast bedankt en fijn eindejaar! 

In bijlage van deze mail bevond zich 1 pagina met een ontwerpschets van de keuken en waarschijnlijk 
ook de bar (zie volgende pagina). Afmetingen en legende bleken niet noodzakelijk. 

Afmetingen en legende bleken niet noodzakelijk. Onmiddellijk werpen zich tal van vragen op: 

• Waarom wordt de mening gevraagd van slechts een deel van de betrokken verenigingen? 
• Wat is de positionering van de keuken in het geheel? 
• Wat zijn de afmetingen, is de ontworpen keuken groter of kleiner dan de huidige? 
• Waar wordt de bar ingeplant? 
• Is een lange centrale tafel tot tegen de muur wel functioneel en wat met brandveiligheid? 
• Een koelcel kan/moet misschien direct uitgeven op keuken én bar? 
• Is er voldoende plaats voor het plaatsen van drankvoorraad tijdens grotere eetfestijnen? 

Op basis van zo’n plannetje via mail kan men geen beeld vormen van de gedetailleerde uitwerking. Er 
moet een vergadering georganiseerd worden waar de vaste gebruikers (verenigingen) kunnen vragen 
stellen en waar kan gecommuniceerd worden over de plannen. 

Verenigingen zoals 11.11.11, Er Even Uit, N-VA – Lennik², … werden compleet genegeerd terwijl deze 
verscheidene keren per jaar de feestzaal huren. Andere verenigingen die amper of geen gebruik 
maken van de feestzaal ontvingen wél de bewuste mail. 

Voor N-VA – Lennik² lijkt het heel eenvoudig: Nodig de huurders van de afgelopen 2 jaar uit op een 
vergadering in de feestzaal Jo Baetens en bespreek de plannen concreet. Communiceer! 

Geklungel in project feestzaal sporthal 
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Gun 
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Alweer geklungel en geknutsel in een groot project 
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Gun 
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In 2011 startte Vlaanderen met het 10.000-stappenproject met als doel de Vlaming wat meer te doen 
bewegen. 

Lennikse Windheren stonden aan de wieg van succesverhaal 

De gemeente Lennik vroeg aan het bestuur van wandelclub De Lennikse Windheren om het 10.000-
stappenproject te begeleiden. Op dinsdag- en donderdagavond werden er wandelingen begeleid. Na 
een eerste succesvol seizoen vroegen de wandelaars om dit project verder te zetten. Dit was de start 
van de ‘Gezondheidswandelingen’ op woensdagavond. Het bleek terug een schot in de roos want 
telkens kwamen gemiddeld 80 personen elke week wandelen. Elke wandeling had een afstand van 5 à 
6 km en werd uitgestippeld door bestuurslid Jean Van Vlaenderen. Hij stak hier heel wat tijd en 
energie in:  

• Wandeling uitstippelen 
• Wandeling afstappen & traject controleren 
• Iedereen mobiliseren 
• …  

Ontdekking van het mooie en lekkere Pajottenland 

De 20 wandelingen per jaar (10 in de lente en 10 in de herfst) brachten de wandelaars langs de vele 
mooie en vaak ongekende plekjes van onze gemeente.  

De gezondheidswandelingen in het voorjaar startten altijd met “Lennik proeft” waarbij de wandelaars 
werden uitgenodigd om, in combinatie met een eerste wandeling, lekkere streekspecialiteiten te 
komen proeven.  

Een aantal bestuursleden had het moeilijk met de gebrekkige samenwerking met en manke 
communicatie door het gemeentebestuur, waardoor na verloop van tijd het aantal wandelingen 
moest worden teruggeschroefd naar 8 wandelingen per jaar. 

Lenniks bestuur viel (alweer) op door afwezigheid 

Toen er een stappencompetitie tussen de verschillende Vlaamse gemeentes plaatsvond (10.000-
stappenclash) werd het bestuur van De Lennikse Windheren veel te laat verwittigd. Op die manier 
konden de deelnemers niet meer worden aangeschreven.  

Door het grote succes van de gezondheidswandelingen werd de Lennikse Windheren ook gevraagd 
een fakkeltocht te organiseren als afsluiter van het ‘wandeljaar’, dit in samenwerking met de dienst 
Vrije Tijd & de dienst Sport.  

Wanneer De Lennikse Windheren deze fakkeltocht organiseerde zagen ze evenmin iemand van het 
Lenniks bestuur. De burgemeester en schepenen vielen steeds op door hun afwezigheid. Dit alles 
ontmoedigde de organisatoren zodanig dat ze beslisten om voorlopig met de gezondheidswandelingen 
en de fakkeltocht te stoppen.  

Heropstart nog steeds mogelijk 

De Lennikse Windheren zijn steeds bereid om rond de tafel te gaan zitten om na te gaan of er een 
gefundeerde samenwerking kan worden ontwikkeld. 

Kelly 

  



Renovatie Schapenstraat kan nog lang aanslepen 
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15 december 2016 leek er eindelijk beweging te komen in de renovatie van de zwaar gehavende 
Schapenstraat. Sinds het begin van deze legislatuur staat het grote project op stapel, maar van 
vooruitgang was er niet veel sprake.  

Bijna 100 geïnteresseerden 

Tot op 15 december, toen de gemeente een informatieavond organiseerde in samenwerking met 
studiebureau Sweco en Aquafin om een eerste ontwerp voor te stellen. 

Het studiebureau Sweco werd onder de arm genomen om voorstellen en plannen uit te werken en 
berekeningen te maken. Aquafin zal toezien op de noodzakelijke werken aan de riolering en zal ook 
zorgen voor de begeleiding van de bewoners van de Schapenstraat bij de scheiding van afvalwater en 
regenwater. De informatieavond leverde nog weinig concreets op vermits men duidelijk maakte dat 
"bepaalde keuzes nog moeten gemaakt worden".  

Een eerste introductie 

Een aantal indicaties van waar het met de renovatie naartoe gaat: 

• Het traject zal worden opgedeeld in zones 
• Elke zone zal apart aangepakt worden naargelang de ligging en de breedte die voorhanden is 
• Er komt een fietspad van 1,75 m langs weerszijden van de straat – daardoor kunnen subsidies 

worden verkregen van de provincie 
• In de schoolzone komen er fietssuggestiestroken 
• Er komt een voetpad van waar mogelijk 1,50 m 
• De voorrangsregels worden herbekeken 
• De bebouwde kom zou worden uitgebreid richting Ninoofse Steenweg 
• Onteigeningen (grondafstand genoemd tijdens de vergadering) zullen onvermijdelijk zijn om de 

plannen uit te voeren zoals ze nu voorliggen 

Timing 

Het voorontwerp zou in april van dit jaar klaar moeten zijn, de bouwvergunning is gepland voor begin 
2018. De aanbesteding zou vóór het bouwverlof van 2018 klaar moeten zijn en dan kunnen de werken 
eind 2018 van start gaan. De duur van de werken werd geraamd op 2 jaar. 

Eén ding werd ook duidelijk tijdens deze informatieavond: er is nog een lange weg te gaan eer dit 
project in uitvoering komt. Om de aanvang nog in 2018 te laten plaats vinden mag er echt niets 
mislopen. 

De kans is heel groot dat het ganse project zijn uitvoering vindt tijdens de volgende legislatuur. 

Kostprijs  

Voor de heraanleg van de Schapenstraat zijn voor de komende 3 jaren volgende uitgaven voorzien: 

2017: € 1.712.000 2018: € 3.000.000 2019: € 1.276.000 

In totaal staat een kost gebudgetteerd van 5.988.000. Er staat ook € 2.500.000 aan inkomsten 
gebudgetteerd, we vermoeden dat dit de subsidies vormen. We zullen hier in de nabije toekomst 
zekerheid over trachten te scheppen.  

Christel 



 

 

 

 

 

 

 

In november 2015 lichtte Home Zonnestraal uitgebreid tien knelpunten toe op het gemeentehuis. Eén 
van de nijpende punten was het opheffen door schepen Yves De Muylder (CD&V) van het 
parkeerverbod op de midden-parkeerstrook ter hoogte van de ingang van Home Zonnestraal. 

Opheffing van parkeerverbod had verstrekkende gevolgen 

Het opheffen van het parkeerverbod gebeurde in een poging om het aantal verkeersborden in Lennik 
te verminderen nadat er een groot aantal werd toegevoegd op de Markt. Door deze maatregel konden 
wagens nét vóór de ingang van Home Zonnestraal parkeren met drastische gevolgen: 

• De busjes met  die ‘s ochtends vanuit Lennik centrum aan kwamen gereden, dienden eerst naar het 
rondpunt aan de Negenbunderstraat te rijden om daar rechtsomkeer te maken 

• De busjes met patiënten die ‘s avonds richting Gooik dienden te rijden, dienden eerst naar de 
Markt van Lennik te rijden om daar rechtsomkeer te maken en vervolgens richting Gooik te rijden 

• Dokters en ziekenwagens dienden dezelfde procedure te volgen met soms verstrekkende gevolgen 

Mei 2016 bleek het bestuur het nog steeds geen feedback te hebben geleverd omtrent de gemelde 
problemen.  

Tijdens de gemeenteraad van juni 2016 interpelleerde N-VA – Lennik² het bestuur. Schepen van 
mobiliteit Yves De Muylder (CD&V) bevestigde de ontmoeting met de mensen van Zonnestraal. 
Volgens hem ging het Agentschap Wegen en Verkeer in de fout. “Het gewest nam de borden met 
parkeerverbod per ongeluk weg.” Het Agentschap Wegen en Verkeer blijft bij haar standpunt dat de 
verkeersborden zijn weg genomen op expliciete vraag van de gemeente Lennik. 

Eindelijk op de agenda van de gemeenteraad 

Sinds de gemeenteraad van juni 2016 werd bevoegd schepen Yves De Muylder (CD&V) herhaaldelijk 
geïnterpelleerd over dit probleem. Tijdens de gemeenteraad van december 2016, meer dan een jaar 
na de eerste melding, werd eindelijk een agendapunt ingediend voor de (her-)installatie van het 
parkeerverbod. 

Er zal ter hoogte van de ingang van Home Zonnestraal niet mogen stilgestaan of geparkeerd worden 
op de middenberm over een lengte van 12 meter. 

N-VA – Lennik² keurde het voorstel natuurlijk goed, het vroeg zich alleen af waarom dit zo lang heeft 
moeten duren. Schepen De Muylder antwoordde dat alles werd gecommuniceerd naar het 
Agentschap Wegen en Verkeer. “Ik kan er ook niets aan doen dat ze alle borden weg namen.” 

Home Zonnestraal eindelijk opnieuw bereikbaar 
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Parkeerverbod Kroonstraat 



Op de gemeenteraad van 19 december 2016 werd een voorstel ingediend dat tot doel heeft voor een 
periode van bij voorbeeld 1 tot 3 jaar een Dorpsdichter aan te stellen voor de gemeente Lennik.  

Naast de Gronckelman 

Een Dorpsdichter heeft uiteraard niet dezelfde opdracht als onze Gronckelman die tijdens officiële 
evenementen op een ludieke en schalkse wijze al dan niet in versvorm onze prachtige gemeente 
Lennik beschrijft of zijn visie geeft op één of ander gemeentelijk of politiek feit dat zich heeft 
voorgedaan. 

Mogelijke selectiecriteria voor de aanstelling van een Dorpsdichter zijn: 

• De kandidaten dienen een tweetal gedichten (maximaal 16 regels) in te zenden over zowel 
opgelegde thema’s (bv. Prins, het dorpsleven, schoolgaande jeugd, het landleven, Marktplein, …) 
en een tweetal gedichten naar vrije keuze. Alle gedichten dienen een band te hebben met Lennik 

• De ingezonden gedichten dienen ondertekend te zijn door een pseudoniem, de echte naam met 
contactgegevens is terug te vinden in een bij te voegen gesloten omslag 

• Hij/zij moet woonachtig zijn te Lennik 
• Eventueel kan een minimumleeftijd worden bepaald ( bv. minimaal 16 j) 

Selectie onder de vorm van een gedichtenwedstrijd 

De inzendingen kunnen beoordeeld worden door een jury die samengesteld zou kunnen zijn uit 
afgevaardigden van de Kunstendeelraad, een vertegenwoordiging van de Academie Peter Benoit 
(afdeling Woord), een vertegenwoordiging van de plaatselijke openbare Bibliotheek en auteurs 
woonachtig in Lennik. 

De bekendmaking van de wedstrijd kan gebeuren via de pers, de gemeentelijke website, de leraars 
Nederlands van de Lennikse scholen, de nieuwjaarsreceptie van de gemeente,  … 

Het winnende gedicht zou in duurzame vorm afgedrukt en geplaatst worden op een zichtbare plaats in 
de gemeente. Tevens kan het winnende gedicht gepubliceerd worden in de publicaties van de 
gemeente Lennik, op de gemeentelijke website, de pers, … 

De auteur van het winnende gedicht zou kunnen bedacht worden met bijvoorbeeld een boekenbon 
ter waarde van € 150, een mand met streekproducten, … 

De verdere uitwerking van dit initiatief kan vervolgens gebeuren door de Kunstendeelraad i.s.m. de 
schepen bevoegd voor cultuur. 

Voorstel wordt bestudeerd door de adviesraad en bevoegde diensten 

Op voorstel van de schepen bevoegd voor cultuur werd beslist dit agendapunt niet onmiddellijk goed 
te keuren, doch door te verwijzen naar het College, de leden van de Kunstendeelraad en de Dienst 
Vrije Tijd. 

Lennik, waar woord thuis hoort 

Een dorpsdichter voor Lennik 
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Intussen 3 jaar geleden werd de lay out van de markt drastisch aangepast. De rijrichtingen werden 
veranderd, sommige parkeerplaatsen verdwenen, er werden vooral veel nieuwe verkeersborden 
geplaatst om de bezoeker van Lennik centrum duidelijk te maken waar in het labyrint wél of niet 
mocht gereden of geparkeerd worden. Bepaalde verkeersborden staan reeds sinds de eerste plaatsing 
niet correct, sommige worden om de haverklap omver gereden. 

Vraag werd steeds onbeantwoord gelaten 

Tijdens verscheidene gemeenteraden werd bevoegd schepen Yves De Muylder (CD&V) gevraagd 
hoeveel parkeerpalen er reeds omver werden gereden op de markt sinds de invoering van de huidige 
lay out. Er werd ook gevraagd wat de reparatie en vervanging van beschadigde borden aan de 
gemeente reeds heeft gekost. Schepen Yves De Muylder (CD&V) ontweek steeds de vraag en meldde 
iets over het aantal facturen dat reeds werd verstuurd naar de betrokken chauffeurs. Hij vergat er 
echter bij te vermelden dat heel wat palen werden omver gereden door chauffeurs die hun 
coördinaten niet achter lieten bij het zoveelste ter ziele gegane verkeersbord. 

Proefproject met rechtverende verkeersborden mislukt 

Op 27 december 2016 kwam schepen Yves De Muylder (CD&V) via de pers (HLN, HNB, Persinfo, …) 
met het - flink duurdere - voorstel om één (aanrijdingsgevoelige) paal in het midden van de markt zo 
in te richten dat deze kan ombuigen en weer rechtveren. Hij vertelde er eerlijkheidshalve bij dat het 
om een proefproject ging, maar deze paal kon tegen een stootje. 

Kort na de invoering van het 'rechtverend' verkeersbord in Lennik werd het bewuste verkeersbord 
echter al omgereden en bleef het scheefhangen. Van rechtveren kan men dus moeilijk spreken en 
buigzaam was ook niet het best gekozen woord. 

 

Erik 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-lennik/-deze-paal-kan-tegen-een-stootje-letterlijk-a3040667/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161227_02647395
http://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/lennik-plaatst-flexibele-verkeerspaal/28819


Kersestraat werd niet hersteld maar heraangelegd 
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Op het schepencollege van 12 april 2015 werd beslist om de Kersestraat in Lennik te herstellen. De 
herstelling van de Kersestraat behoorde tot een project gecoördineerd door Haviland, waarin 4 
locaties werden opgenomen en waarvoor € 240.000 werd uitgetrokken: 

• Heraanleg van greppels en straatkolken in de Lombeeksestraat 
• Plaatselijk herstel asfaltbeton van de Gustaaf Breynaertstraat (van Assesteenweg tot nr. 59) 
• Plaatselijke herstel rijweg in cementbeton en fietspad in asfaltbeton in de Negenbunderstraat 
• Overlaging rijweg in cementbeton van het laatste stuk van de Kersestraat 

Tijdens de maand december van 2016 werden de werken in de Kersestraat uitgevoerd. 

Een hele investering voor 200 meter wegbedekking naar slechts één huis 

Het was bekend dat het laatste stuk van de Kersestraat in Lennik een opknapbeurt verdiende. Meer 
dan anderhalf jaar na de goedkeuring werd aangevangen met de herstellingswerken. De werken 
behelsden echter veel meer dan simpelweg herstellen van een aantal putten in de asfaltbedekking. De 
vorige wegbedekking werd met 20 cm beton bedekt. 

Men kan zich afvragen of deze zware ingreep noodzakelijk was over een lengte van meer dan 200 m 
naar één (zonevreemd) huis. Daarenboven werd de voortuin van een aantal huizen in de straat 
afgegraven. 

Bevoegde schepen vormt geen meldpunt, ‘ik ben maar een bieruitzetter’ 

De inwoners van de Kersestraat die woonachtig zijn waar werken van start gingen, werden plots 
geconfronteerd met het feit dat een deel van de voortuin werd afgegraven. Deze zou later niet 
hersteld worden. Geen enkel voorafgaande mededeling werd uitgevoerd, geen enkele communicatie 
gebeurde tijdens de werken en geen enkele vraag werd beantwoord nà de werken. 

De bevoegde schepen werd herhaaldelijk gecontacteerd maar was amper bereikbaar. Wanneer men 
toch contact kon leggen bleek zowat de enige reactie de intussen bekende en dikwijls gebruikte one-
liner 'ik ben maar een bieruitzetter‘. 

De betrokken inwoners hebben nog steeds geen idee waarom deze werken nodig waren. Heel de 
investering van 200 m aanleg voor één enkele zonevreemde woning. Kan iemand dit verantwoorden? 
Zou er iemand bevriend wonen? 

 

Gun 

Meer 
informatie 
vindt u hier 

http://www.febelcem.be/fileadmin/user_upload/autres-publications/nl/Betonwegen-Resume.pdf




Variapunten van de gemeenteraad van 19 december 
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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 
gemeenteraad opnieuw aanknoopt met de feedbackprocedure. 

Erik 

• Tijdens de vorige gemeenteraad werden de ophogingen van de gronden in Eizeringen besproken. In 
Roosdaal werd de aanvraag ingetrokken, is dat ook in Lennik het geval? Schepen Heidi Elpers 
(CD&V) bevestigde dat het advies negatief was en dat het advies in Lennik, net zoals in Roosdaal, 
gevolgd werd.  

• Europese erkenning van gemeentelijke klimaatplannen: waar staat Lennik? Schepen Heidi Elpers 
(CD&V) bevestigde dat het klimaatplan van Lennik momenteel in behandeling is en verwacht 
binnenkort feedback. 

Jasper 

• De drankautomaat aan sporthal Jo Baetens bevat momenteel geen alcoholische dranken meer, 
dank u daarvoor. 

• Is er al een datum vastgelegd voor de nieuwjaarsreceptie, er werd nog geen datum 
gecommuniceerd. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde dat dit 8 januari zal 
worden, dezelfde dag als de kerstboom verbranding en dat het in de toekomst het doel zou zijn 
beide activiteiten te bundelen. 

 Gun 

• Tijdens de vorige gemeenteraad werd door N-VA – Lennik² het probleem aangekaart omtrent de 
werfkraan die werd geïnstalleerd aan het kruispunt van de Kroonstraat en de Frans 
Vandersteenstraat. Een paar dagen later werd een asverschuiving geïnstalleerd wat de veiligheid 
zeker ten goede kwam. Men kon echter ook waarnemen dat er belijning in fel groene kleur werd 
aangebracht. In de Belgische wegcode vindt men nergens iets terug over groene belijning van de 
straten, weet de schepen waar dit vandaan komt? Volgens schepen Yves De Muylder (CD&V) is de 
aannemer verantwoordelijk voor de signalisatie en heeft deze dit met de politie besproken. Dus 
ook de groene verf?  

• De verkeersborden aan het bewuste kruispunt die de voetgangers moeten begeleiden om over te 
steken, staan niet op de juiste plaats, kan dit even herbekeken worden? Schepen Yves De Muylder 
(CD&V) bevestigde dat die borden regelmatig van plaats veranderen, “het is kerstmis voor iets” 
vervolledigde de schepen. 

Gun 



Nieuwjaarsdag 1-jan Moederdag 14 mei OLV hemelvaart 15-aug

Drie koningen 6-jan OLH 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

Mosselfestijn N-VA – Lennik² Najaarsetentje N-VA – Lennik² Nieuwjaarsreceptie N-VA – Lennik² 

Lennikse Feesten 

Gemeenteraad Lennik OCMW-raad Lennik 

Jaarmarkt Lennik 
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Kalender 2017 
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december-17

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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Reglementering vuurwerk tijdens eindejaarsperiode 
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Lien 

Kinderen hebben ruimte nodig om te kunnen “ravotten”. Om te kunnen spelen in een groene 
omgeving, kunnen zij terecht in speelzones in de Vlaamse bossen. Echter hebben niet alle kinderen 
toegang tot speelzones in hun omgeving. Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelde vroeg de cijfers 
op bij de minister van omgeving en natuur, Joke Schauvliege. Daaruit bleek dat er in het Pajottenland 
nauwelijks speelzones voorhanden zijn. Het gaat om 9 gemeenten uit onze regio. Ook Lennik heeft 
volgens deze opgevraagde cijfers geen speelzone. Nochtans heeft de minister het streefdoel om tegen 
2018 in elke gemeente minstens 1 speelzone te voorzien.  

Tijdens de gemeenteraad van 19 december bevestigde het bestuur dat Lennik inderdaad niet over 
speelzones beschikt. Volgens de schepen was het niet mogelijk om een speelzone te creëren in het 
domein van het Kasteel van Gaasbeek omdat hiervoor geen toestemming werd gegeven. 

De schepen zag geen andere locatie die geschikt zou zijn, ondanks het groene karakter van Lennik. 

 

. 

Tijdens de eindejaarsfeesten komt er vaak 
vuurwerk bij kijken. Dit kan dieren behoorlijk 
doen schrikken, vaak slaan ze in paniek waardoor 
ze hun baasje kunnen kwijt geraken of erger. Elk 
jaar sterven dieren aan de gevolgen van 
vuurwerk. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben 
Weyts heeft alle gemeentebesturen een brief 
geschreven met de vraag om maatrelegen te 
nemen om dit te vermijden. 

Niet enkel dieren lopen gevaar, ook voor mensen 
is het risico reëel. Zo raakten vorig jaar in België 
74 mensen ernstig gekwetst door feestvuurwerk. 

In het politiereglement vinden we volgend artikel 
terug: “Het is verboden in openbare ruimten, in 
voor het publiek toegankelijke plaatsen en in 
privé-eigendommen over te gaan tot een 
activiteit die de openbare veiligheid of de veilige 
en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, 
zoals gebruik maken van vuurwerk en 
vreugdeschoten, behoudens vergunning van de 
bevoegde overheid” 

De gemeente Lennik heeft beslist om geen 
uitzonderingen op bovenstaande bepaling toe te 
staan. Onder het motto “Als het goed is mag het 
gezegd worden” staan we als fractie achter deze 
beslissing. 

 

. 
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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 
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