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Wij wensen u van harte welkom
bij de negenenveertigste 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
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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.
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N-VA – Lennik² signaleert tekortkomingen
in renovatieplannen feestzaal Jo Baetens
De gemeente Lennik zal meer dan € 1.600.000 belastinggeld investeren in een
vernieuwend concept waar het afval tussen de etende mensen moet worden
verplaatst.
Op de voorstelling van de plannen donderdag 22 juni in de bestaande feestzaal Jo
Baetens was een heel beperkt publiek aanwezig, een 20-tal mensen.
Puur esthetisch lijkt het project geslaagd:
•
•
•
•
•
•
•

Plafonds worden verhoogd
Ramen van vloer tot plafond wat meer daglicht en zicht op groen betekent
Een luifel om te directe zonnewarmte te weren
De cafetaria achteraan die ook via de voorkant kan betreden worden
Terras achteraan (naar het zuiden gericht) dicht bij de speeltuin
Flexibele wanden tussen de cafetaria en de feestzaal
Flexibele wanden tussen de feestzaal en de nieuwe omnisportruimte

Grote vragen bij efficiëntie en veiligheid inplanting feestzaalkeuken
Wat ons echter compleet met verstomming liet staan was het feit dat de keuken zich
compleet in het midden van het gebouw bevindt en dat er geen enkele afzonderlijke
aanvoerstroom van leveringen en afvoerstroom van afval is voorzien.
Verscheidene Lennikse verenigingen organiseren grote eetfestijnen, met mosselen, wat
steeds aanzienlijke hoeveelheden afval met zich meebrengt en wat men niet in de
keuken kan laten staan tot het eetfestijn is afgelopen. Wanneer de huidige plannen
worden uitgevoerd wil dit zeggen dat de afvalstroom (een tiental grote zakken per dag
met lege mosselschelpen in geval van een mosselfestijn) moet verlopen:
• Door de feestzaal (via 3 deuren) langs bezoekers van het eetfestijn die op dat
moment hun maaltijd aan het nuttigen zijn (zie plan p.6)
• Langs de hoofdingang (via 3 deuren en de berging waar vermoedelijk heel wat
opgeborgen zal staan) waar bezoekers aankomen en vertrekken, met een lange
wandelweg richting afvalcontainer achteraan (zie plan p.6)
Niet alleen bij mosselfestijnen stelt zich het probleem, doch de afvalstroom is daar het
grootst. Een aantal grote verenigingen worden onmiddellijk geconfronteerd: VC Lennik
Dames, Sporting Eizeringen, N-VA – Lennik², KFC Lennik, … Ook grotere eetfestijnen die
geen mosselen aanbieden zullen worden geconfronteerd met het probleem dat men
door de zaal moet.
Volgens het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
bestaat een risico op kruiscontaminatie. Ook afvalstromen door de droge berging is
niet ideaal en moet vermeden worden. Laat ook de brandweer dit toe, het grootste
brandgevaar ligt immers centraal in het gebouw?
Op pagina 6 vindt u 2 plannen:
Plan 1 is het huidig plan met technische ruimte in het midden (incl. keuken, koele
berging, …) en met twee mogelijke stromen (door de zaal of via de in- en uitgang langs
de droge berging met telkens 3 deuren die men moet passeren)
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N-VA – Lennik² signaleert tekortkomingen
in renovatieplannen feestzaal Jo Baetens
Plan 2 vormt een tegenvoorstel waarin:
•
•
•
•
•

Omnisportruimte even groot blijft maar de ligging wijzigt
Opbergruimte judomatten wordt verplaatst
Keuken +/- op huidige plaats terecht komt
Bar verhuist naar waar vandaag het sanitair zich bevindt
Tussen bar en keuken een aan- en afvoerruimte wordt
voorzien mét koele berging, capaciteit voor alles wat in bar en
keuken noodzakelijk is
• Aparte ingang naar keuken en naar aan- en afvoerruimte is
voorzien
• Verplaatsing vestiaire naar feestzaal
• De totale zaaloppervlakte groter wordt
Waar hebben we dit nog gezien?

We kunnen ons geen enkele eetgelegenheid (restaurant,
feestzaal, …) voor de geest halen waar aanvoerstroom van
voedsel en afvoerstroom van afval gebeurt via de eetruimte waar
klanten aan het eten zijn of via de in- en uitgang van de
eetgelegenheid. Het Lenniks bestuur vindt het een héél logische
zaak.
Uit de reactie van patrimoniumschepen Johan Limbourg tijdens
de gemeenteraad blijkt dat het college (als bouwheer) het
uitgangspunt heeft vastgelegd (zo weinig mogelijk af – en
uitbreken) en de opdracht heeft gegeven de kostprijs van de
verbouwings- en aanpassingswerken binnen het vooropgestelde
budget te houden. Dat is de politieke verantwoordelijkheid van
de collegeleden. Indien later zou blijken dat het gekozen concept
niet voldoet, zal men moeilijk de schuld naar architect en/of
aannemer kunnen doorschuiven.
Alweer bedroevende houding door het bestuur
De reacties van de bevoegde schepen Johan Limbourg (OpenVLD) én van burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) waren
bedroevend, zowel op de info-avond als tijdens de gemeenteraad
werd letterlijk door beiden gezegd “Gaat ge weer beginnen zagen
over lege mosselschelpen?”

Bijkomende info is dat het geschatte kostenplaatje intussen is
opgelopen tot €1.635.704, wat vermoedelijk nog verder zal
oplopen. De gemeente Lennik zal dus meer dan € 1.6000.000
belastinggeld investeren in een vernieuwend concept waar het
afval tussen de etende mensen zal worden verplaatst.
In de keuze van de kleur van de stoelen geven we het
architectenbureau alvast groot gelijk.
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N-VA – Lennik² signaleert tekortkomingen
in renovatieplannen feestzaal Jo Baetens
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Cijfers liegen niet … en Lennik wacht!

Christel

Het resultaat van ontvangsten en uitgaven van de gemeente Lennik in 2016, de jaarrekening, werd aan de
gemeenteraad voorgelegd op 22 mei. Een interessant document waaruit we een paar elementen willen delen.
"The duty of the opposition is to oppose"
Uit deze gevleugelde woorden van Lord R. Churchill blijkt dat hij het de plicht vond van de oppositie om
weerwerk te bieden. Oppositiepartijen wordt vaak verweten dat zij te veel kritiek geven. Wij zien het echter als
onze taak om het beleid van de meerderheid in al zijn facetten te beoordelen. En wat is nu eenvoudiger dan zich
bij die beoordeling gewoon te baseren op hetgeen zwart op wit staat: niet alle beloftes en plannen, maar
concrete verwezenlijkingen. De betalingen van hetgeen werd gerealiseerd.
Wat werd beloofd? Wat werd uitgevoerd ?
Het bestuur had in 2016 gepland om € 5,5 miljoen te investeren. Na het afsluiten van de rekeningen blijkt dat
van al die acties slechts voor € 720.000 ook effectief uitgevoerd en betaald werd (dus 13,1%).
Het kan dan ook niet anders dan dat in de lijst met acties opmerkelijk veel rekeningen op nul zijn blijven staan.
We laten u even meekijken:
• € 420.000 voorzien voor de verhoging van de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers: gerealiseerd
resultaat € 0.00
• Heraanleg voetpaden in het dorp van Sint-Martens-Lennik, o.a. op de Brusselstraat, € 400.000 voorzien sinds
2015: gerealiseerd resultaat € 0.00
• Heraanleg fietspaden in de Van der Steenstraat en de F. Luckxstraat, € 336.000 voorzien, gerealiseerd
resultaat € 0.00
• Vernieuwen van de verlichting in deze straten, € 90.000 voorzien, € 0.00 uitgevoerd
• Optimaliseren van de werking van de technische dienst door aankoop van materiaal, ongeveer € 500.000
werd voorzien, daarvan werd € 83.000 uitgevoerd want “de aankopen van het materiaal zijn niet op schema”
en dat is al een paar jaar zo. Wat met het verlies aan tijd en efficiëntie voor de technische diensten indien ze
met gebrekkig materiaal moeten werken?
• Er staat in het budget ook “we koesteren onze natuur, onze open ruimte en onze landbouw.” Een zeer
lovenswaardig principe, waar ook een budget tegenover staat waar men al werk mee kan leveren: € 260.000.
Spijtig genoeg werd er slechts € 18.000 van besteed. Zo werd er een “royale” som van € 200 uitgetrokken om
een degelijke handhaving van milieu en ruimtelijke ordening af te dwingen. Heeft u het resultaat al gezien?
• Een ander interessant onderwerp is de erosiebestrijding, waar toch bijna € 100.000 in kon worden
geïnvesteerd. Resultaat voor 2016: 10% van mogelijke projecten werd effectief ook uitgewerkt
• Het bestuur wil ook aandacht besteden aan de “noden van de jongste inwoners”. Daar staat in het budget €
255.000 tegenover, waarvan slechts € 12.900 werd gebruikt. Van hetgeen werd voorzien voor flankerend
onderwijs, een bevoegdheid van Schepen Limbourg, werd niets gerealiseerd. En de rest is voorzien voor de
organisatie van basisonderwijs in onze gemeente: € 200.000, niks van gespendeerd!
• Nog een ander belangrijk gegeven: de veiligheid in onze gemeente. Daarvoor werd € 200.000 uitgetrokken.
Zeer belangrijk, vinden wij ook, ware het niet dat daarvan dan amper een triestige 10% wordt uitgevoerd.
Het gecumuleerde resultaat voor boekjaar 2016 is een overschot van € 3,6 miljoen. We hebben in Lennik meer
dan genoeg inkomsten om de “normale” uitgaven te dekken. Het is iets anders wat betreft de grote uitgaven
voor infrastructuurwerken. Zoals we de vorige jaren reeds aangekaart hebben, zijn er in Lennik een aantal grote
werken in voorbereiding die een serieuze hap uit het budget zullen nemen, maar waarvan de opvolging en de
uitvoering enorme vertragingen oploopt.
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Cijfers liegen niet … en Lennik wacht!

Christel

Het resultaat van de zware vertraging in grootschalige projecten zoals het renoveren van de feestzaal Jo Baetens
(€ 1,6 miljoen), de vernieuwing van de Schapenstraat (€ 6 miljoen) en de bouwplannen voor de school in
Eizeringen (€ 1,4 miljoen), is dus dat de gemeente een zeer riant overschot op haar begroting van 2016 kan
presenteren. Er wordt dan ook met veel overtuiging uitgelegd dat Lennik zijn schulden vermindert en zuinig met
de middelen omspringt.
Lennik betaalt inderdaad minder leningen af. Logisch, nieuwe leningen waren niet nodig omdat de evolutie van
de grote projecten dit niet noodzakelijk maakte. De bijkomende leningen zullen pas opgenomen worden
wanneer de werken vorderen. De afbetaling van oude leningen heeft in 2016 ongeveer € 50.000 minder gekost
dan het jaar voordien. Vermits er geen nieuwe kredieten nodig waren, is het algemene schuldenpercentage
gedaald.
Wat werd er dan wél gerealiseerd?
Er werden voor € 720.948 uitgaven gedaan voor investeringen, vooral voor wat betreft wegen en infrastructuur,
en uitrusting van de gemeentediensten: vernieuwing van de Jongensschool (die men per sé uitsluitend
“fuiflocatie” wil blijven noemen, hoewel deze zaal nog voor veel meer dient), het bouwen van een skateterrein,
onderhoud van waterlopen, studies voor de werken aan de Schapenstraat, de verlichting van de Processiestraat,
vernieuwing van asfaltlagen, nieuwe website van de gemeente, allerlei materieel voor de gemeentediensten,
muziekinstrumenten voor de muziekacademie, vervanging van stoelen en tafels in de sporthal, en kosten voor
een "nieuw" mobiliteitsplan (dat nota bene in voege zou treden in 2015)
Vergelijking met onze omliggende gemeenten
Een snelle blik leert ons dat de omliggende gemeenten minimum het dubbele realiseren dan Lennik:
•
•
•
•

Halle voorzag voor 2016 € 19 miljoen investeringen, € 6,6 miljoen werd uitgevoerd, een realisatiegraad 33%
Roosdaal voorzag € 2,7 miljoen investeringen, € 1,2 miljoen werd uitgegeven, een realisatiegraad 47%
Sint-Pieters-Leeuw haalt een realisatiegraad van 38%
Dilbeek heeft van de € 18 miljoen geplande acties voor € 5,8 miljoen uitgevoerd, een realisatiegraad 32%

Vergelijking met gemiddelde percentages voor Vlaanderen
Belfius Bank onderwerpt regelmatig de financiën van de lokale besturen aan een onderzoek om de recente
ontwikkelingen in de drie gewesten van ons land in beeld te brengen. De jongste studie (van juni 2017)
bespreekt ook de investeringen van de gemeenten de laatste jaren: "Ook al is het de bedoeling om realistisch te
ramen, de uitvoering van investeringsprojecten loopt makkelijk vertraging op door verschillende factoren.
Daarom vielen de investeringen die echt werden gerealiseerd in 2014 en 2015 fors lager uit, met een
realisatiegraad tussen 50% en 60%."
Slechts 13 % uitgevoerd in Lennik
Als experten de gemiddelde Vlaamse percentages tussen 50% en 60% "fors lager" vinden dan normaal, lijkt het
ons met de realisatie van onze Lennikse meerderheid van amper 13,1% écht niet de goede kant op te gaan. En
heeft de oppositie meer dan redenen om dit gebrek aan daadkracht aan te klagen.
Hoe heeft het College de afgelopen jaren gewerkt?
In 2014 werden de investeringen voor 15,6% gerealiseerd, in 2015 haalde men 16,3% en in 2016 slechts 13,1%.

We zouden mogen veronderstellen dat het huidige College, opgestart in 2013, in 2016 toch op kruissnelheid
mocht zijn gekomen!
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Oogsten vraagt tijd en begrip
Respecteer onze boeren onderweg

Erik

Binnenkort zie je deze slogan in Lennik op landbouwvoertuigen en nu reeds in banners. De landbouwers willen
hiermee begrip vragen bij de medeburgers voor de “overlast” die er is wanneer men in het oogstseizoen zit.
Hiervoor werden 600 stickers gedrukt en een tiental banners (€ 942).

In principe heeft onze fractie daar geen enkel probleem mee, integendeel we juichen dit toe. Toch vinden we het
spijtig dat dergelijke actie niet intergemeentelijk gebeurt. Lennik is reeds meer dan 15 jaar lid van Pajottenland+
en was vroeger ook een voortrekker. De organisatie vormt het uitgelezen platform van 7 Pajotse gemeenten:
Gooik, Herne, Galmaarden, Pepingen, Bever, Roosdaal en Lennik. Pajottenland+ heeft onder meer
streekontwikkeling tot doel en wordt hiervoor ook gesubsidieerd.
Onder meer Michel Doomst (CD&V burgemeester van Gooik) pleit reeds lang voor een betere samenwerking
tussen de gemeenten in het Pajottenland. Zo’n samenwerking kan bewijzen dat fusies niet nodig zijn. Onze
fractie opperde ook dat hoe groter het gebied is waar men dergelijke actie doet, de zichtbaarheid en impact van
deze actie ook groter zal zijn. Stel je voor dat je deze stickers en banners ziet van Lennik tot Bever en van
Roosdaal tot Pepingen, dan bereik je ook meer mensen!
Samenwerking is logisch, dachten we …
Evenwel niet voor schepen Heidi Elpers (CD&V) die zwaaide met de gemeentelijke autonomie en dat anders die
actie te lang op zich ging laten wachten, hiermee doelend dat Pajottenland+ vertragend zou werken. Intussen
gaven de burgemeester en de schepen nog een sneer naar de burgemeester van Gooik in verband met zijn
politiek op het vlak van de containerparken in het Pajottenland.
Voor ons blijft het dus weer een gemiste kans om van Lennik eens een voortrekker te maken in een actie die
streekgebonden weerklank zou halen.
Gaan we ons blijven ingraven en trachten onze eigen boontjes te doppen? Samenwerken met de
buurgemeenten is eens te meer aan de orde. Nogmaals komt tot uiting dat de liefde van het huidige bestuur
voor Pajottenland+ zeer klein is, waaruit de bestuursfunctie van schepen Heidi Elpers (CD&V) in deze
streeksamenwerking-organisatie louter symbolisch blijkt .
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Uitreiking prijs ‘De Redenaar‘ 2017
aan Ines & Lily

Geert

De gemeente Lennik heeft de laatste jaren meer en meer aandacht besteed aan het geschreven en gesproken
Woord. Activiteiten zoals de jaarlijkse Gedichtendag, de Huiskamervoorstellingen, het schrijven van jeugdboeken
door Lennikse jongeren in samenwerking met Lennikse auteurs, … werden tijdens de vorige bestuursperiode met
de medewerking van de Cultuurdienst, de Academie Peter Benoit en de Lennikse Bibliotheek opgestart.
Sinds 2010 ontvangt de laureaat van Afdeling Woord van de Academie Peter Benoit van mij steeds een beeldje
‘De Redenaar‘. Een redenaar is een beoefenaar van de kunst van de welsprekendheid en verwijst oondermeer
naar redenaars uit de oude Griekse geschiedenis: Cicero, Aristoteles, Socrates, Demosthenes, …

Van een Redenaar wordt verwacht dat hij over de volgende kwaliteiten beschikt:

Aanleg

Overtuigingskunst

Oefening

Het is vooral de derde kwaliteit ‘oefening’ die op de Lennikse Academie met de inbreng van de leraren verder
ontwikkeld wordt. De voorgaande jaren werden de prijs toegekend aan Steven Cammaert, Jonas De Bruyn,
Arthur Wijns, Thijs Van Roy, Yarah Van Rompaey en Liesa Harnie.
Dit jaar eindigden er twee laureaten op de eerste plaats, Ines Dewever en Lily Sluys. Directeur Johan
Moeyersoons lichtte toe dat Ines en Lily beiden een schitterend toneelexamen hadden afgelegd. Hij noemde hen
de ambassadeurs van de Lennikse Academie en de stimulans om andere jongeren te overtuigen de stap naar de
Academie te zetten.

De beeldjes worden gemaakt door Hilde Lippens. Ze bestaan uit stof van T-shirts dat gedrenkt wordt in
textielverharder en zijn eveneens weerbestendig.
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Actie voor veiliger verkeer en eerlijk parkeerbeleid

Kelly

Sinds de aanvang van deze legislatuur zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de verkeersafwikkeling in
Lennik. Het Open-VLD-CD&V-bestuur heeft op deze manier vooral de verkeersdruk sterk omhoog gedreven.
N-VA – Lennik² voorspelde elke keer de gevolgen van deze ingrepen, een aanzuigeffect van sluip- en
vrachtverkeer in Lennik als gevolg van :
• Het afschaffen van de stop ter hoogte van de Schoolweg
• Het chaotisch parkeerbeleid
• Het weigeren van snelheidscontroles in de zone 30
Intussen is het Open-VLD-CD&V-bestuur na 4 jaar tot dezelfde conclusie gekomen. Via de pers vernemen we dat
het bestuur dure verkeersingrepen plant om het doorgaand vrachtverkeer aan banden te leggen. Men plant
namelijk bijkomende trajectcontroles en tracht vrachtwagens uit Lennik centrum te weren door de installatie van
dure ANPR-technologie.
Eens te meer kiest het Open-VLD-CD&V-bestuur voor geldverslindende en dure oplossingen na de goedkope en
efficiënte oplossingen afgeschaft te hebben.

N-VA – Lennik² gaat het engagement aan om de verkeersstop ter hoogte van de Schoolweg terug in te stellen,
snelheidscontroles in de zone 30 te organiseren en een parkeerbeleid te voeren op maat van de Lennikse
bevolking waar 30 minuten betaalde parkeertijd ook 30 minuten parkeergenot garandeert.
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Jouw gemeente, toegankelijke gemeente?
Samen werken we eraan!
Tijdens de gemeenteraad van november 2016 stelde N-VA – Lennik²
voor om de Adviesraad voor inclusie en toegankelijkheid op te
richten. Dit voorstel werd meerderheid tegen oppositie afgekeurd.
Vanuit de provincie wordt nu de mogelijkheid geboden om dit op
een kleinschaliger wijze te organiseren als aanzet naar een
eventuele adviesraad in de komende legislatuur.
Op dinsdag 30 mei lanceerden ‘On Wheels’, De Provincie VlaamsBrabant en ‘Inter’ de campagne "Jouw gemeente, toegankelijke
gemeente? Samen werken we eraan!" voor alle steden en
gemeenten van Vlaams-Brabant.
De provincie Vlaams-Brabant lanceert de campagne. Aan de hand
van 10 punten worden lokale overheden uitgenodigd om gedurende
1 jaar actief te werken rond toegankelijkheid.
Om het 10-punten programma te halen voorziet de provincie de
nodige ondersteuning aan de gemeenten in samenwerking met
‘Inter’ en ‘On Wheels’. De gemeenten die op 1 juni 2018 het 10puntenprogramma hebben doorlopen, krijgen van de provincie het
‘Handvest van toegankelijke gemeente’ en mogen gedurende 1 jaar
deze titel op hun website zetten met het passende logo.
De 10 punten houden in:
1. Organiseren van een knelpuntwandeling
2. Screenen van 10 handelszaken en 1 openbaar toilet
3. Plaatsen van info over al de gescreende parkeerplaatsen op de
website van de gemeente
4. Plaatsen van info over de Mobiliteitscentrale aangepast vervoer
op de gemeentelijke website
5. Aandacht schenken voor mensen met een beperking bij 1
gemeentelijke activiteit
6. Aanpassen van 5 parkeerplaatsen volgens de wet
7. Adviseren van 5 stedenbouwkundige dossiers
8. Organiseren van 1 overleg tussen gebruikers en gemeente
9. Organisatie van 1 planningsgesprek met ‘Inter’ en provincie
10. Opmaken van een engagementsverklaring dat de gemeente de
bovengenoemde acties zal continueren
Meer dan de helft van alle gemeenten heeft ingetekend voor het
lanceringsmoment in de Brabanthal in Haasrode. Lennik bleek geen
interesse te tonen.
Schepen Yves De Muylder (CD&V) verklaarde op een ietwat
complexe manier dat hij er mee bezig zou zijn maar dat hij het niet
nodig vond om in te tekenen op de lanceringsdag. Alweer een
gemiste opportuniteit.
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Lenniks OCMW nog niet aangemeld bij
‘Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie’

Kristien

Op de jongste gemeenteraad vroeg N-VA – Lennik² het bestuur of het OCMW van Lennik zich al geregistreerd
heeft bij het ‘Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie’. Sinds vorige maand kunnen OCMW-besturen zich immers
registreren bij het nieuwe ‘Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie’, om op die manier aangifte te doen van fraude.
Tot op heden zijn er 25 OCMW’s die hiervoor het nodige deden. OCMW’s horen vaak over vermoedens voor
fraude: domiciliefraude, sociale fraude, zwartwerk,… Ook Lennik zou moeten mee op de kar springen. OCMWvoorzitter Nestor Evens (CD&V) bleek niet echt op de hoogte te zijn van deze mogelijkheid en zei dat hij het
verder zal bespreken.
OCMW’s vangen vaak signalen op over verschillende gevallen van fraude: bijv. een bouwfirma die de loon- en
arbeidsvoorwaarden schendt, een sociale woning die niet door de huurder wordt bewoond, een abnormale lage
prijsofferte bij aanbesteding, een gezinssamenstelling die niet correct is, zwartwerk, mensen die niet worden
betaald voor het werk dat ze uitvoerden…

Sinds 2015 kunnen burgers en bedrijven vermoedens van sociale fraude melden bij het ‘Meldpunt voor Eerlijke
Concurrentie’. Dit kan zowel door de werknemer, als door de werkgever gebeuren. De federale regering heeft
het meldpunt vorige maand ook voor OCMW’s opengesteld.
Het vermoeden van een fraudegeval kan niet op eigen initiatief gemeld worden. De bevoegdheid voor aangifte
wordt bij de raad gelegd. Dat is vooral belangrijk om de vertrouwensrelatie tussen de sociaal assistent en de
cliënt te waarborgen. Fraude mag nooit lonen.

Wat kan je melden?
• Oneerlijke concurrentie / sociale dumping
 Een onderneming betaalt haar personeel te weinig, betaalt geen sociale lasten, werkt met
schijnzelfstandigen of buit mensen op een andere manier uit. Daardoor kan ze onrealistisch lage
tarieven bieden aan haar klanten. Ondernemers en zelfstandigen die de regels volgen, worden zo uit de
markt geprijsd.
• Problemen met uw verloning, arbeidsduur en jaarlijkse vakantie
 Uw werkgever betaalt uw loon en/of vakantiegeld niet of niet correct uit
 U moet veel (onbetaalde) overuren presteren
 U moet op zondagen werken (zonder correcte vergoeding)
• Zwartwerk
 Een onderneming stelt personeel (gedeeltelijk) in het zwart te werk
 Iemand ontvangt uitkeringen en klust bij zonder dat te melden
 Iemand werkt na zijn uren, maar geeft dat niet aan
• Samenwonen / verhuizen zonder aangifte te doen
 Iemand ontvangt een uitkering en geeft niet aan dat hij samenwoont of verhuist (naar het buitenland).
Door geen aangifte te doen, behoudt hij de (hogere) uitkering
Geen anonieme meldingen
Anonieme aangiftes worden niet behandeld. Het gebruik van een valse identiteit is strafbaar.
Burgers
U moet uw volledige naam, rijksregisternummer en e-mailadres opgeven. Uw rijksregisternummer vindt u terug
op de achterkant van uw identiteitskaart, onder ‘Identificatienummer van het Rijksregister’
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Kalender 2017

Gun

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.

april-17

januari-17
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

februari-17
Ma Di Wo
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28

Do
2
9
16
23

Vr
3
10
17
24

Zo
5
12
19
26

Ma
1
8
15
22
29

Di
2
9
16
23
30

Wo
3
10
17
24
31

Do
2
9
16
23
30

Vr
3
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17
24
31

Do
4
11
18
25

Vr
5
12
19
26

Ma Di Wo Do Vr Za
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

Zo
7
14
21
28

Ma Di
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Zo
5
12
19
26

Ma Di Wo Do
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

Vr
2
9
16
23
30

Wo
2
9
16
23
30

Do
3
10
17
24
31

Za
3
10
17
24

Zo
4
11
18
25

1-jan
6-jan
14-feb
16-apr
17-apr
1 mei
14 mei

Vr
4
11
18
25

Ma Di Wo Do Vr
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Za
5
12
19
26

Zo
6
13
20
27

Ma Di Wo
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

november-17

Za
2
9
16
23
30

Do
2
9
16
23
30

Vr
3
10
17
24

Za
4
11
18
25

Zo
5
12
19
26

december-17
Zo
3
10
17
24

Ma Di Wo Do Vr
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Za
2
9
16
23
30

Zo
3
10
17
24
31

OCMW-raad Lennik
Mosselfestijn N-VA – Lennik²

Lennikse Feesten

Nieuwjaarsdag
Drie koningen
Valentijn
Pasen
Paasmaandag
Feest van de arbeid
Moederdag

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

september-17

Gemeenteraad Lennik
Nieuwjaarsreceptie N-VA – Lennik²

Zo
2
9
16
23
30

augustus-17
Za
6
13
20
27

juni-17
Za
4
11
18
25

oktober-17

Zo
2
9
16
23
30

mei-17
Za
4
11
18
25

maart-17
Ma Di Wo
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

juli-17

Ma Di Wo Do Vr Za
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

Najaarsetentje N-VA – Lennik²

Jaarmarkt Lennik

OLH hemelvaart
Pinksteren
Pinkstermaandag
Vaderdag
Vlaamse feestdag
Nationale feestdag
OLV hemelvaart
14

25 mei
4-jun
5-jun
11-jun
11-jul
21-jul
15-aug

Prinsviering - 25 jaar
Winteruur
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand
Kerstmis
2de Kerstdag

10-sep
29-okt
1-nov
2-nov
11-nov
25-dec
26-dec
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Open-VLD en CD&V misbruiken veiligheid
Lennikse inwoners voor politieke spelletjes

Erik

Heeft U ook de brief gekregen van de voorzitters van Open-VLD én CD&V Lennik waarin beweerd wordt dat
onze fractie met de veiligheid van Lennik speelt? Plots worden federale beslissingen besproken tijdens de
gemeenteraad.
Even recapituleren: hervorming is al lang gepland en schaft geen dienstverlening af
Men wenst de sitie zich te laten uitspreken over een bevoegdheid van de regering in verband met de Civiele
Bescherming in Liedekerke. Klaarblijkelijk een voorbereide ‘coup’ want sommige fotografen stonden reeds in
aanslag. Maar laten we eerst deze zaak in historisch perspectief bekijken:
• Vooreerst was er de ‘Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid’ gemaakt door Open-VLD
Minister Patrick De Waele waarin werd gesteld dat de Civiele Bescherming dient te worden hervormd.
Voormalig burgemeester Willy De Waele moet deze wet zeer goed kennen.
• Vervolgens werd er in de commissie voor Binnenlandse zaken op 4 februari 2016 beslist om de Civiele
Bescherming in te krimpen en kazernes te sluiten. Dit werd zonder opmerkingen aangenomen door OpenVLD en CD&V.
• Tenslotte werd in de regering waarin naast N-VA ook CD&V en Open-VLD zetelt, beslist om onder meer de
kazerne van Liedekerke te sluiten.
Pas twee maanden na deze beslissing komt oud-Open-VLD burgemeester Willy De Waele voor de dag met een
voorstel om vooralsnog Liedekerke open te houden en een beetje op het sentiment van de mensen te spelen.

Het is duidelijk dat de meerderheid bij gebrek aan creativiteit een nationaal item gebruikt om de oppositie in
een slecht daglicht te stellen. Alsof onze fractie de schuldige is.
Gezamenlijke open brief moet aandacht afleiden van gemeentebeleid
Zou het niet beter zijn dat de voorzitters van Open-VLD én CD&V Lennik aan de bevolking uitleggen waarom de
investeringsmarge in Lennik onder een beschamende 15% ligt, terwijl in een goed werkende gemeente dit
minimum 30% bedraagt. Men moet begrijpen dat de meeste van de investeringen in Lennik dan nog in
studiewerk worden gestoken.
Misschien een idee voor deze voorzitters om aan de bevolking uit te leggen waarom grote dossiers zoals de
feestzaal Jo Baetens, de vernieuwing van de Schapenstraat, de bouwplannen voor de school in Eizeringen, … niet
worden besproken op een gemeenteraad en dat alle raadsleden alles moet vernemen via de pers. De oppositie,
die 47% (9/19 zetels) van de Lennikaren vertegenwoordigt, wordt zelfs niet uitgenodigd op infovergaderingen
waarop deze projecten worden besproken.
Is dit geen aanfluiting van de democratie en van de steeds zelf verklaarde ‘Open Huis’ mentaliteit. Waar gaan we
naartoe indien de oppositie telkenmale de punten van pakweg Minister Peeters (CD&V) of Minister De Croo
(Open-VLD) zou beginnen te bespreken, hopende op één of andere valkuil?
Wat leren we wel uit deze gezamenlijke brief?
Door dit te schrijven wentelt men de aandacht af van de bestuurlijke problemen waar de collegialiteit compleet
ontbreekt. Dat net zoals bij de aanloop van de vorige verkiezingen reeds lang een voorakkoord werd gesloten en
de kiezer voor een voldongen feit wordt gesteld. En dat men tracht dit voorakkoord te allen tijde te verbergen.
De burger wordt door dit schrijven wijs gemaakt dat er iets op vlak van veiligheid wordt afgeschaft
Er wordt een alternatieve organisatie op poten gezet die dezelfde dienstverlening anders zal organiseren,
zonder vermindering van mankracht. Bovendien verschuift het zwaartepunt van de dienstverlening van de
federale Civiele Bescherming naar de zones van Brandweer Vlaanderen, een defederalisering waar Willy De
Waele anders altijd voorstander van is.
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Geen verrassing: Een studiebureau voor
integratie OCMW-gemeente

Kristien

Op de gemeenteraad van juni vroeg N-VA – Lennik² naar een stand van zaken wat betreft de integratie van het
OCMW en de gemeente. Deze maatregel moet de efficiëntie verhogen en bespaart op heel wat mandaten. Het
antwoord was geen verrassing: Lennik heeft een studiebureau ingehuurd om de integratie te begeleiden. Een
uitgave van € 9.000 zonder grote resultaten.
De integratie moet leiden tot volgende veranderingen:
• De OCMW-raad blijft de facto bestaan en behoudt zijn rechtspersoonlijkheid, maar de OCMW-raad gaat
volledig samenvallen met de gemeenteraad. Gemeenteraadsleden zijn dus ook OCMW-raadsleden. Door hun
verkiezing als gemeenteraadslid worden zij van rechtswege ook verkozen als OCMW-raadslid.
• De OCMW-raad zal telkens plaatsvinden aansluitend op de gemeenteraad. Voor beide vergaderingen krijgen
de raadsleden slechts één presentiegeld.
• Er komt in elke gemeente een ‘vast bureau’. De samenstelling van dit vast bureau is identiek aan de
samenstelling van het college van burgemeester en schepenen. De leden van het vast bureau kiezen
vervolgens een voorzitter van het vast bureau. Deze functie kan je een beetje vergelijken met de huidige
OCMW-voorzitter. Deze voorzitter van het vast bureau kan ofwel de burgemeester of één van de schepenen
zijn. Ofwel kan dit een raadslid zijn. In het laatste geval wordt ook dit raadslid toegevoegd aan het college van
burgemeester en schepenen. Men krijgt dus zelf de keuze of men binnen het college dit extra uitvoerend
mandaat creëert of niet.

• Er komt ook een bijzonder comité voor de sociale dienst dat zoals nu individuele
steundossiers behandelt. De leden van dit bijzonder comité worden aangeduid
door de OCMW-raad. Ook niet-gemeenteraadsleden en externe experten gaan
kunnen zetelen in het bijzonder comité.
• Leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen niet langer
verkozen worden als voorzitter van de gemeenteraad, deze wordt verkozen onder
de overige gemeenteraadsleden. De voorzitter van de gemeenteraad is ook
automatisch voorzitter van de OCMW-raad, al zal dit geen uitvoerende functie
meer zijn.
• Voor de volledigheid: het huidig aantal schepenen zal sowieso met één schepen
verminderen. Dit is reeds enkele jaren geleden zo voorzien en dit blijft zo. Ook de
OCMW-voorzitter verdwijnt dus als uitvoerend mandaat, maar zoals gezegd
krijgen lokale besturen zelf de keuze of ze een raadslid aanduiden als voorzitter
van het vast bureau en op die manier ook toevoegen aan het college van
burgemeester en schepenen.
Voor Lennik werd dus opnieuw een studiebureau aangesteld ondanks het feit dat tal
van overheidsorganisaties, zoals de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten) de gemeenten ondersteunen door studiedagen en handleidingen. Toch
kiest Lennik opnieuw voor een studiebureau, een uitgave van € 9.000.
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BE-alert, alweer “een héél goed idee” dat
wordt afgekeurd door het bestuur

Gun

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie
Tot nu toe ontvangt men meestal informatie over een noodsituatie via (sociale) media, de hulpdiensten
aanwezig op het terrein of via het sirene-netwerk. Dankzij BE-Alert kan men binnenkort ook rechtstreeks
informatie krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of e-mail.
Een burgemeester, gouverneur of minister activeert BE-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop
de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv.
ramen en deuren te sluiten bij een brand. De gemeente werd gevraagd in te stappen in BE-alert.
Het Project BE-Alert, een systeem met veel mogelijkheden
BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd op de
hoogte te stellen:
• 600 gesproken oproepen tegelijkertijd
• 100 sms’en per seconde
• 10.000 mails per seconde
In 2014 lanceerde het Crisiscentrum het pilootproject BE-Alert. Gedurende twee jaar konden 33 gemeenten BEAlert testen, evalueren en zo verbeteringen aanbrengen. Momenteel beschikken alle overheden van het land
over een alarmeringssysteem, om de veiligheid van hun inwoners te kunnen waarborgen.
BE-Alert is een evolutief project. Men blijft zoeken naar nieuwe technologieën en kanalen om mensen te kunnen
waarschuwen, waar ze ook zijn. BE-Alert verwittigt, waar men ook is
Afhankelijk van de aard en omvang van de noodsituatie, kan je gemeente, provincie of de Minister van
Binnenlandse Zaken via BE-Alert een bericht uitsturen met de nodige aanbevelingen voor jouw veiligheid.
Dankzij een unieke technologie in België kan de overheid een sms sturen als men fysiek aanwezig is op de plaats
van de gebeurtenis. Meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten heeft BE-alert intussen geactiveerd.
BE-Alert kan gebruikt worden voor verschillende types noodsituaties, brand, overstroming of
stroomonderbreking, … Afhankelijk van de aard van de noodsituatie en de impact op de bevolking, zal men
beslissen om BE-Alert te activeren. De boodschap die men krijgt, zal de nodige aanbevelingen geven of
informeren over de evolutie of het einde van de noodsituatie.
Alweer van hetzelfde laken een broek
Voor de zoveelste keer ving burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) haar respons aan met een verbloeming van
het voorstel, met een verheerlijking van de inhoud … om vervolgens voor te stellen het voorstel af te keuren.
Alweer een volgens de burgemeester “héél goed idee” dat wordt afgekeurd door het bestuur omdat het er
‘zogezegd’ al mee bezig zou zijn.
Het is intussen bijna niet bij te houden hoeveel voorstellen van N-VA – Lennik² reeds werden afgekeurd omdat
het bestuur er mee zou bezig zijn terwijl intussen iedereen weet dat ze dit niet zijn. Later zullen ze het alweer
gaan misbruiken om er zelf mee uit te pakken.
Nog straffer wordt het wanneer we het verslag van het burgemeestersoverleg van 14 april 2017 lezen waar door
de burgemeesters van het Pajottenland een gezamenlijk pleidooi wordt gehouden om in te stappen in BE-Alert.
Ach natuurlijk, burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) van Lennik bleek niet aanwezig te zijn op dat
burgemeestersoverleg, net zoals op dat van 3 februari 2017.
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Pictogrammen aan te raden
aan bron van Eizeringen

Erik

Door de aanhoudende droogte is het dikwijls aanschuiven
geblazen aan de bron van Eizeringen. Van ’s morgens tot
’s avonds is het een komen en gaan van auto’s, tractoren,
. Sommige gebruikers maken van de gelegenheid gebruik
om hun auto op te blinken met verschillende zepen of
zichzelf eens een wasbeurt te geven.
Het afvalwater gieten de meesten gewoon in de
opvangbak van de bron. Waarschijnlijk weten weinig
mensen dat vanuit deze opvangbak een leiding loopt naar
een ondergronds opvangvat van 6.000 Liter. Deze citerne
staat er als reserve voor de landbouwers, die in geval van
droogte water kunnen komen halen om hun velden te
besproeien of hun dieren te drinken te geven. De
gebruikers die hun zeep gewoon in de opvangbak gieten
weten niet dat ze hierdoor het water in de container
vervuilen met detergenten. Dit heeft soms tot gevolg dat
men een hoop schuim aantreft in de reservetank.

N-VA – lennik² stelde voor om aan de bron (en bij
uitbreiding aan eventuele andere bronnen in Lennik) een
bord aan te brengen waarop gevraagd wordt om het
afvalwater te laten afvloeien via de gewone riolering en
niet via de opvangbak van de bron. Aangezien er dikwijls
anderstaligen van de bron gebruik maken lijkt een
boodschap in pictogrammen ook absoluut noodzakelijk,
zolang de boodschap maar aankomt en de bron proper
blijft.
Naast het probleem van de vervuiling wilden we ook
aankaarten dat de citerne van 6.000 liter soms niet
voldoet. Wanneer met de droogte van de afgelopen
maand één landbouwer langs komt met een tank van
4.000 liter is de ganse voorraad bijna weg. We stelden dan
ook voor om een bijkomende voorraad te voorzien van
4.000 liter, eventueel via een tijdelijke bovengrondse
citerne.
Het antwoord verwonderde ons niet. Het bestuur bij
monde van Heidi Elpers (CD&V) meldde dat het hier ook
reeds aan gedacht had, waardoor het voorstel niet diende
te worden goedgekeurd. Het woord ‘pictogram’ leek hen
echter nog niet gekend. Waarschijnlijk moet een
studiebureau worden aangesteld om hen uit te leggen wat
het woord betekent en om een bord met info te
ontwikkelen.
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Grof geldgewin haalt het van
de veiligheid van uw kind

Gun

Eind juni lanceerde deredactie.be de Interactieve ongevallenkaart. Deze kaart geeft de geregistreerde
ongevallen weer die plaatsvonden tijdens de periode 2014 - 2016 op het grondgebied Vlaanderen. De gegevens
zijn afkomstig van de Federale politie.
Schapenstraat is een straat met weinig ongevallen
De kaart toont nog maar eens aan dat de invoering van de ANPR-camera’s op de Schapenstraat (in rode kader)
geen enkel veiligheidsdoel dragen. Op de bewuste straat waar men de snelheidscontrole wil invoeren, heeft zich
de laatste 20 jaar geen enkel ongeval met gewonden of doden voorgedaan. In de laatste 10 jaar is de maximum
toegelaten snelheid gereduceerd van 90 km/u over 70 km/u naar 50 km/u. De enige drijfveer is geldgewin op
korte termijn.
Sluipverkeer en verspilling
De eerste maanden zullen vele autobestuurders zich nog laten vangen door de ANPR-constructie. Eens de zone
zal zijn ingeburgerd zal men de straat mijden door sluipwegen op te zoeken. De inkomsten zullen drastisch dalen.
De veiligheid kan amper beter, wat de investering met uw belastinggeld van zegge en schrijve € 90.000 zal doen
uitdraaien op de zoveelste pure verspilling door het huidig bestuur.
Veiligheid schoolgaande jeugd totaal onbelangrijk voor dit bestuur
De schoolzone van het Sint-Godelieve-Instituut is met zijn lengte van 500 m perfect geschikt tot het invoeren van
een ANPR controle (met 30 km/u tijdens de schooluren en 50 km/u buiten de schooluren) en heeft een direct
effect op de veiligheid van onze schoolgaande jeugd.
Ook de controle van de halve schoolstraat zou perfect kunnen gebeuren met deze camera’s. Toch wordt de
schoolzone volledig genegeerd, simpelweg omdat de inkomsten daar lager zullen uitvallen.
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Lijst van de mandaten en hun bruto vergoedingen

Erik

Wanneer Publilink volop de aandacht trok in de kranten, stelde N-VA – Lennik² voor dat het college en bij
uitbreiding alle mandatarissen hun mandaten en jobs zouden bekend maken. Inmiddels is de lijst voor onze
fractie al meer dan een maand binnen en ter beschikking van de bevolking. Tijd om eens een update te maken en
te informeren hoe het zat met de lijst van de 19 mandatarissen. Welke fractie had zijn lijst al binnen gestuurd,
hoe gaat dit bekend gemaakt worden? In welke vorm? Wanneer? Krijgen we vooraf inzage om alles na te gaan?
Volgens burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) zouden alle gegevens binnen zijn en zou de lijst op het internet
bekend gemaakt worden. Dit kan echter maar gebeuren binnen drie maanden wegens vakantie.
Het is voor ons een raadsel waarom men nog drie maanden nodig heeft eer men de lijst op het internet kan
zetten. Ons inziens kan dit in minder dan een uurtje geklaard zijn. De wegen van de meerderheid zijn
ondoorgrondelijk.
Wij hebben de onze alvast klaar.
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De varia van de gemeenteraad van 26 juni 2017

Gun

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 (vaak nuttige!) 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 2016 werd opnieuw afgestapt van deze procedure, geen feedback meer. NVA – Lennik² blijft hopen dat burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) op de eerstvolgende zitting opnieuw
aanknoopt met de logische feedback aan de gemeenteraad.
Erik
• We hebben het vandaag al gehad over parkings. Op de parking aan de Schoolweg (dit is maar 100 meter van
het gemeentehuis) staat al maanden een auto geparkeerd zonder nummerplaat, wat gaan jullie hieraan
doen? Recent heeft er ook zo een wagen gestaan op het Masiusplein. Het kan niet zijn dat iedereen zijn auto
kan komen dumpen op een openbare parking. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde dat ze
het zou nakijken. Schepen Heidi Elpers (CD&V) viel uit de lucht en voegde er aan toe dat wanneer dit gebeurt
voor een huis de bewuste mensen een brief krijgen en dat dit heel effectief werkt. Dit is echter niet voor een
huis maar op een openbare parking mevrouw de schepen.
• Nu we het toch over de parking van de Schoolweg hebben (dit is maar 100 meter van het gemeentehuis),
wanneer men wegrijdt van deze wordt de bestuurder op geen enkele manier er van verwittigd dat de
Schoolweg een éénrichtingsstraat is waar enkel naar rechts mag worden gereden. Er staan geen
verkeersborden. Er zijn reeds verschillende wagens verkeerd weg gereden. Schepen Yves de Muylder (CD&V)
antwoordde dat er werken zijn geweest en dat hierdoor borden zijn weggehaald. Het is de
verantwoordelijkheid van de schepen om er voor te zorgen dat tijdens en zeker nà de werken de juiste
signalisatie wordt voorzien.
• Het Gronkelhuis (dit is maar 100 meter van het gemeentehuis) staat spijtig genoeg te verkommeren. Er wordt
dikwijls gemeld dat er kinderen in gaan spelen. Dit vormt een gevaar in het bouwvallige complex. Schepen
Heidi Elpers (CD&V) antwoordde dat er een vergunning is uitgereikt om het af te breken en meldde “het is
niet meer van ons!”. Dit antwoord is compleet irrelevant betreffend de opmerking. Kunnen de eigenaars
worden aangesproken hierover? Filip Van Ginderdeuren antwoordde dat dit inderdaad noodzakelijk was.
• Wat is de tijdsduur die wordt aangehouden voor het antwoorden van een vraag op het meldpunt van Lennik?
Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde dat er geen SLA (Service Level Agreement) voor is en
dat een vraag uiterlijk binnen een maand wordt beantwoord. N-VA – Lennik² vindt dit beschamend lang.
Indien de termijn een maand of langer zou duren, kan u het steeds laten weten via info@lenniksetribune.be
• Op het fietspad in de Schapenstraat zit nog steeds een grote put, er zijn al mensen
ingereden en gevallen. Dit is op de vorige gemeenteraad reeds gemeld en er is nog niets
aan gebeurd. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat dit probleem ook
binnen gekomen was via het meldpunt en dat er zou aan gewerkt worden.
Tijdens de vorige gemeenteraad antwoorde Schepen Johan Limbourg (Open-VLD)
dat de herstelling al gepland was. We weten intussen al lang dat we dit met een
enorm grote korrel zout moeten nemen, de huidige status van de grote put maakt dat
ook duidelijk. Vandaar alweer een Pinoccio voor de schepen.
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• Wat is de stand van zaken van de Japanse duizendknoop? We blijven er op hameren. Deze woekeraar blijft
rustig doorgroeien zonder dat er wordt opgetreden. Ik zou er op willen wijzen dat deze plant dra in bloei
komt en dat dan pas de miserie gaat beginnen. Volgens schepen Heidi Elpers (CD&V) “staat die plant niet bij
ons.” Ze heeft het aan de milieuambtenaar gevraagd en deze meldde dat ze niet op gemeentelijk
grondgebied terug te vinden is. Geert De Cuyper vroeg de schepen of de Finse piste wél op gemeentelijk
grondgebied ligt want daar staat hij welig te tieren. Schepen Heidi Elpers (CD&V) meldde nog dat het niet zo
simpel is om die plant aan te pakken. Tijdens de vorige gemeenteraad had CD&V-gemeenteraadslid Carl
Dewever gemeld dat hij met Round-up zeer goede resultaten boekte. Gemeentediensten mogen geen
sproeistoffen gebruiken en al zeker geen Round-up. Beste schepen, laat de moeilijke behandeling nu net de
reden zijn waarom N-VA – Lennik² er al maanden op terug komt. Hoe langer men wacht, hoe moeilijker het
wordt. Lees eens de Lennikse Tribune, daar staat in hoe men het kan doen. We blijven dit van nabij opvolgen.
• De verslagen van Pajottenland+ blijven achterwege op de site van Lennik. Burgemeester Irina De Knop (OpenVLD) en schepen Heidi Elpers (CD&V) bevestigden dit met een lachje. Laat het net deze twee dames zijn die
de verslagen telkens ontvangen en handig kunnen doorsturen naar het secretariaat om op de site te zetten.
De dienstdoende secretaris antwoordde dat zolang ze de verslagen niet ontvangt, ze deze ook niet op de site
kan plaatsen. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) vindt het alvast te veel werk om een 4-tal verslagen
per jaar door te sturen naar de secretaris. Schepen Heidi Elpers (CD&V) volgde als naar gewoonte slaafs haar
grote voorbeeld de burgemeester blindelings want zolang de verslagen niet worden gepubliceerd, wordt ook
niet duidelijk aangetoond dat ze er zelf bijna nooit op aanwezig is. Nochtans maakt schepen Heidi Elpers
(CD&V) officieel deel uit van het bestuur van Pajottenland+.
Gun
• 165, 180, 182, 163 en 158 … dat waren de leerlingenaantallen de laatste 5 jaar in ‘t Rakkertje. Waarmee
alweer een vraag van een raadslid tijdens de varia wordt beantwoord nog voor de varia beëindigd zijn. U
hoeft ze niet te noteren Filip (Rooselaers), wij maken verslag van de varia in de Lennikse Tribune, u kan de
getallen daar in terug vinden.
• Afgelopen donderdag zijn we gaan kijken naar de introductie van de plannen van het renovatieproject van de
feestzaal Jo Baetens. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) onderbrak onmiddellijk met de melding “Zijn
we aanbeland bij de mosselen?”. Het budget is intussen alweer opgelopen tot momenteel € 1.635.704. het
zal waarschijnlijk nog hoger oplopen. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) meldde eerder vandaag dat de
aanpassingen van de openingsuren van het gemeentehuis er zijn gekomen ten dienste van de Lennikse
burger. Wij hopen van harte dat de renovatie van de feestzaal Jo Baetens er ook komt ten dienste van de
Lennikse burger. De plannen zijn op de site geplaatst van Lennik.be, dus kan iedereen ze inkijken. Groot was
onze verbazing wanneer we merkten dat de keuken zich in het midden van het gebouw bevindt en er geen
enkel aanvoerkanaal voor eten is voorzien en nog erger geen enkel afvoerkanaal voor afval. Verscheidene
verenigingen organiseren mosselfestijnen in Lennik in die zaal. Heeft u zich al eens afgevraagd hoe de lege
mosselschelpen uit de keuken zullen verdwijnen? Juist, door de feestzaal langs bezoekers van het eetfestijn
die op dat moment hun maaltijd aan het nuttigen zijn of langs de hoofdingang van de zaal waar bezoekers
aankomen en vertrekken, met een hele lange wandelweg richting afvalcontainer. Schepen Johan Limbourg
(Open-VLD) antwoordde “’t Is te gek om te noemen. Op de voorstelling hebt ge daar met de architecten al
staan zeveren over mosselschelpen. We hebben 2 à 3 voorstellen binnen gekregen op onze vraag om zo
weinig mogelijk aan de funderingen te raken. “
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“Ze zetten al wat sanitair is centraal, dat is ons uitgangspunt geweest.” Vervolgens palavert de schepen over
de capaciteit van de zaal, de flexibele wanden , … wat niets te maken heeft met het punt dat werd
aangehaald en voegt hij er aan toe “Er blijkt maar één oplossing te zijn en nu zitten jullie hier te zagen over
de afvalstroom van een paar mosselen. We kunnen daar nog lang over discuteren, ik heb geen zin om over
mosselen te discuteren.”
• Een aantal weken geleden heb ik schepen Johan Limbourg (Open-VLD) op een zaterdagavond tijdens het
kampioensfeest van KFC Lennik gestoord met de vraag of er eventueel een WIFI-code voor handen was voor
de feestzaal van de jongensschool. Er werd de optie opengelaten om de finale van de Champions League te
tonen. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde toen dat er geen WIFI was voorzien, dit terwijl wij
wel signaal ontvingen. Dit bleek het redelijk zwakke signaal van de bib te zijn, wat met een eenvoudig
versterkertje ook perfect een degelijk WIFI signaal zou kunnen voorzien in de feestzaal. Schepen Johan
Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat er geen vraag naar was, dat iedereen 4G heeft en dat dit dus niet
nodig was. De schepen weet niet dat videobeelden streamen via 4G véél capaciteit vreet en kwalitatief een
slechter beeld geeft. WIFI in de feestzaal zal er deze legislatuur niet komen want schepen Johan Limbourg
(Open-VLD) wil dit simpelweg niet en iedereen heeft 4G volgens hem.
• Nog een vraagje over de jongensschool en het meubilair. Wat is er standaard voorzien aan stoelen en tafels
sinds de verbouwing? Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat hij niet alles kon weten en dat
we het moesten opzoeken op de site van Lennik, daar is alles terug te vinden. Een snelle check tijdens de
gemeenteraad op de site van Lennik.be leerde dat de gegevens niet beschikbaar zijn en dat op de site nog de
foto’s van de oude zaal werden getoond. We zijn dan maar naar het meldpunt getrokken met onze vraag en
hebben intussen nog steeds geen antwoord ontvangen. Ze hebben daar een maand de tijd voor naar het
schijnt. Eigenlijk alweer een Pinoccio voor onze verzamelaar.
Lien
• Ik wilde gewoon een oproep doen of de gemeente via de website, de FaceBook-pagina en via het infoblad de
burgers kan vragen dat hun dieren voldoende water hebben en ze niet achter te laten in een warme wagen.
Een reactie van het bestuur bleef uit.
Geert
• Ik wilde graag onafhankelijk schepen Filip Van Ginderdeuren bedanken en te feliciteren. Burgemeester Irina
De Knop (Open-VLD) gniffelde en gromde even. Ik wil hem graag bedanken dat hij ingegaan is op mijn
voorstel om het Belgisch kampioenschap voor Bellemannen te organiseren en ik wil hem feliciteren voor het
goed verloop en de feilloze organisatie ervan. Gisteren is namelijk gebleken dat het een schot in de roos was.
• Ik wil onafhankelijk schepen Filip Van Ginderdeuren ook bedanken voor de organisatie van de het ganse
weekend, u was 2 dagen aanwezig samen met de vrijwilligers waaronder Freddy Kempeneer, onze
Gronckelman, Godelieve Eeckhoudt, … we hebben er verscheidene felicitaties voor gekregen van de gildes.
Onafhankelijk schepen Filip Van Ginderdeuren wilde graag alle diensten bedanken voor de puike
samenwerking. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) voegde er nog aan toe dat dit niet uitzonderlijk is.
• De viering van meneer Bliki, u ging kijken of er nog anderen mensen waren die in aanmerking zouden komen.
Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde, zoals verwacht, dat ze het nog niet hadden bekeken. Er
werd aangedrongen om deze viering in september te laten plaatsvinden aangezien meneer Bliki elk jaar vanaf
de maand november 6 maand in Tenerife verblijft. Daarom graag niet te lang wachten met de organisatie van
dit kleine evenement.
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4 maal POP-UP CAFÉ
1 in elke deelgemeente

Kristien

POP-UP
CAFÉ
N-VA-Lennik²

U was van harte uitgenodigd op één van onze POP-UP CAFÉ’s waar
u tussen pot en pint uw gedacht kon zeggen over onze gemeente.
Café De Pajot in Gaasbeek, De Verzekering tegen de Groten Dorst
in Eizeringen, Bij Gust in Sint-Martens-Lennik en De Snelle Duif in
Sint-Kwintens-Lennik waren de uitgekozen locaties.
Al meer dan 200 mensen vulden de enquête in. Op de volgende
bladzijde vindt u de enquête nogmaals wanneer u uw mening kwijt
wil.

Zeg ons uw gedacht over Lennik!

Uw mening telt…
1. Er is te weinig aandacht voor de netheid van straten en pleintjes
helemaal
niet akkoord

niet
akkoord

neutraal

akkoord

helemaal
akkoord

2. De gemeente Lennik levert voldoende inspanningen om het Vlaams karakter
van Lennik te benadrukken
helemaal
niet akkoord

niet
akkoord

neutraal

akkoord

helemaal
akkoord

3. Het huidig parkeerreglement (zones, parkeertijden, controles…) op en rond
het marktplein in Lennik centrum is goed
helemaal
niet akkoord

niet
akkoord

neutraal

akkoord

helemaal
akkoord

4. Lennik is een veilige gemeente waar criminaliteit wordt bestreden
helemaal
niet akkoord

niet
akkoord

neutraal

akkoord

helemaal
akkoord

5. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de veiligheid van zwakke
weggebruikers aan schoolomgevingen en in de dorpskernen
helemaal
niet akkoord

niet
akkoord

neutraal

akkoord

helemaal
akkoord

6. Indien u burgemeester was, wat zou u dan als eerste doen?

Bezorg ons dit formulier per e-mail
info@lenniksetribune.be of per post aan N-VALennik², A. Vanderkelenstraat 7, 1750 Lennik
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Verdeling verantwoordelijkheden

Christel

Erik

Geert

Gun

Jasper

Kelly

Kristien

Lien

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Elke maand De Lennikse Tribune!

Gun

Januari 2017

Februari 2017

Maart 2017

April 2017

Mei 2017

Juni 2017

Juli 2016

Augustus 2016

September 2016

Oktober 2016

November 2016

December 2016
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Een tribune voor de Lennikenaar

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

Hoofdredactie: Gun Mignon
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