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Wij wensen u van harte welkom 
bij de vierenvijftigste 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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De trein der traagheid kost de gemeente  
honderdduizenden € 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Budget 2018 en de aangepaste meerjarenplanning (2014 – 2019) : onze analyse 

Vóór het begin van ieder financieel boekjaar stelt de gemeenteraad op basis van het meerjarenplan het 
gemeentelijk budget van het komende jaar vast. 

Dit budget en meerjarenplan worden voorbereid door het College van Burgemeester en schepenen in 
samenwerking met de financieel beheerder en de diensten van de gemeente. Deze diensten worden 
ondersteund door het Managementteam (MAT) bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de 
beleidsevaluatie. Dit managementteam (MAT) vergadert onder het voorzitterschap van de gemeentesecretaris 
en bestaat uit de afdelingshoofden, de financieel beheerder en de burgemeester (met raadgevende stem).  

Hét instrument om beleid te voeren 

Het budget en de meerjarenplanning vormen hét basisinstrument voor de beleidsmakers, het huidige Open-VLD-
CD&V-bestuur.  

Lennik negeert de omzendbrief van 14 juli 2017 

Voor het opstellen van het Budget en het Meerjarenplan geeft het Agentschap Binnenlands Bestuur (Vlaamse 
overheid) specifieke onderrichtingen aan de gemeente door middel van Omzendbrieven. 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur liet aan de gemeente Lennik weten dat het een algemene regel van 
behoorlijk bestuur is dat in het jaar van de verkiezingen (budget 2018) de nodige voorzichtigheid wordt in acht 
genomen en dat er geen beslissingen worden genomen die het beleid van de nieuwe (gemeente- en OCMLW-) 
raden, de financiële of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos verstoren. 

Met andere woorden: vermits de bestuursperiode van de huidige Open- VLD-CD&V-coalitie een einde neemt op 
31 december 2018 en er vanaf 1 januari 2019 een nieuwe meerderheid met deels nieuwe gemeenteraadsleden 
de gemeente zal besturen, is het aangewezen in 2018 geen belangrijke (contractuele) nieuwe engagementen 
aan te gaan die verder gaan dan 31 december 2018. 

Adviezen van het Managementteam 

Naar aanleiding van de budgetopmaak 2017 adviseerde het Managementteam aan het bestuur om onder meer 
de nodige reserves op te bouwen voor de tweede pensioenpijler (aanvullend pensioen voor het contractuele 
personeel van de gemeente) en de bouw van een aangepast administratief centrum. 

Voor de budgetopmaak 2018 liet het Managementteam aan het College weten dat de omvang van de geplande 
investeringen niet in verhouding staat tot het aantal personeelsleden die deze dossiers dient voor te bereiden en 
uit te werken en vraagt zij dat de vrijgekomen gelden (slechts 15 % van de geplande investeringen werd 
uitgevoerd) niet systematisch gebruikt worden om nieuwe acties en investeringen in te schrijven zonder dat dit 
gepaard gaat met aanwerving van bijkomend personeel. 

 

5 

Geert 



De trein der traagheid kost de gemeente  
honderdduizenden € 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Geen ademruimte voor volgend bestuur - gemeentelijke slagkracht gehypothekeerd 

Daarenboven dient vastgesteld te worden dat – voor het geval al de voorziene werken en investeringen zouden 
worden uitgevoerd – er in 2021 geen ademruimte meer overblijft voor andere projecten. 

De leningcapaciteit van Lennik is dan immers op haar limiet. 

Aankondigingspolitiek … 

Bij de start van zijn bestuursperiode op 2 januari 2013 had het bestuur volgende grote investeringen voor ogen: 

• Het gemeentehuis zou in 2015 en 2016 heringericht worden    € 400.000 
• Het Lennikse mobiliteitsplan zou in 2015 geactualiseerd worden  € 75.000 
• Voetpaden in het dorp van Sint-Martens-Lennik zouden in 2015 vernieuwd worden € 400.000 
• Fietspaden F. Van der Steenstraat en F. Luckxstraat zouden in 2016 vernieuwd worden   € 340.000 
• De Schapenstraat zou tijdens de periode 2015 tot 2018 vernieuwd worden   € 3.700.000 
• De gemeenteschool in Eizeringen zou tijdens de jaren 2016 en 2017 verbouwd worden € 1.500.000 
• De Feestzaal Jo Baetens zou in 2015 en 2016 vernieuwd worden voor   € 1.450.000 

… wordt omgezet in verschuivingspolitiek 

Tijdens de gemeenteraad van 18 december 2017 is gebleken dat het huidige Open-VLD-CD&V-bestuur er 
helemaal niet in geslaagd is zijn belangrijke doelstellingen uit te voeren binnen zijn bestuursperiode 2013-2018. 

Tevens geeft het bestuur geen gehoor aan de adviezen die door het managementteam geformuleerd worden. 
Het verschuiven van investeringen heeft een dubbel gevolg: 

• Ze worden verschoven tot na 2019 (sommigen zelfs tot 2021), dit is de periode tijdens dewelke de gemeente 
door gedeeltelijk andere raadsleden zal worden bestuurd en legt hen dan ook nu reeds verplichtingen op 
(afgesloten contracten met investeringen) die later zullen moeten worden uitgevoerd en betaald 

• Vele grote projecten worden door het ‘ verschuiven ‘ alsmaar duurder: 

o De kostprijs van de verbouwingswerken aan het gemeentehuis zal volgens de oorspronkelijke raming 
van € 400.000 verhoogd worden tot minimum € 760.000, een verhoging met 90%! 

o De kostprijs voor de heraanleg van de fietspaden aan de Frans Van der Steenstraat en de Frans 
Luckxstraat (oorspronkelijk geraamd op € 336.000) zal nu minstens € 1.371.570 kosten, hetzij een 
verhoging met meer dan 300%! 

o De oorspronkelijke kostprijs van de verbouwingswerken aan de Feestzaal Jo Baetens ten bedrage van 
€ 1.450.000 is intussen verhoogd tot € 1.980.000, een verhoging met meer dan 35% 

o De werken aan de Schapenstraat zouden plaats vinden in 2015-2019 en zouden € 3.700.000 kosten, 
de werken werden vertraagd naar 2019 met een nieuwe raming van € 4.800.000, plus 30% 

Enkel voor deze 4 posten is er nu reeds een (voorziene) meeruitgave van meer dan € 2.900.000. 
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De trein der traagheid kost de gemeente  
honderdduizenden € 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Andermans geld uitgeven is gemakkelijk … 

Het ontbreekt zeer duidelijk aan daadkracht binnen het bestuur waardoor er honderdduizenden Euro meer 
dienen uitgegeven te worden voor dezelfde projecten. Het aantal studieopdrachten die het bestuur heeft 
uitgeschreven is niet meer te tellen. 

En dit terwijl absoluut nodige acties worden miskend 

• Ondersteuning voor het beleid Ontwikkelingssamenwerking bedraagt momenteel slechts € 4.500 euro per 
jaar en gaat vanaf 2019 zelfs verlagen naar slechts € 3.000 

• Beloofde gelden voor de opbouw van pensioenreserves voor de tweede pensioenpijler (ten voordele van 
contractueel gemeentepersoneel) worden niet voorzien 

• Beloofde gebruiksvriendelijke oversteekplaatsen voor mindervaliden en kinderwagens zijn er nog steeds niet 
• Mobiliteitsplan (beloofd voor 2015) zal er slechts ten vroegste medio 2018 zijn 
• Twee beloofde bomenplekjes voor Eizeringen (voorzien voor 2014) zijn nog steeds niet aangelegd 
• Beloofde lift in de bibliotheek werd nog steeds niet geïnstalleerd 
• Heraanleg van de voetpaden in het dorp van Sint-Martens-Lennik is niet meer afzonderlijk voorzien 
• en meer ... 

Besluit: Stilstand kost veel geld aan de Lennikse bevolking 

De analyses van het budget 2018 en de aangepaste Meerjarenplanning 2014-2019 tonen duidelijk aan dat het 
Open-VLD-CD&V-bestuur sinds de aanvang van zijn bestuursperiode op 2 januari 2013 al te veel stil gezeten 
heeft. 

Eerder dan zelf de handen uit de mouwen te steken en initiatieven te ontwikkelen en uit te werken, 
investeringsdossiers op te volgen, oog te hebben voor werkelijke noden, geeft zij er de voorkeur aan 
prestigeprojecten op te starten die bij gebrek aan eigen opvolging en daadkracht, honderdduizenden € aan de 
Lennikse bevolking meer kosten.  

Geen warm Lennik 

Intussen heeft dit college geen oog voor tal van werkelijke noden en initiatieven binnen de gemeente. 

Hoelang kan dit nog duren ? 

De Lennikenaren verdienen een actief en efficiënt bestuur dat plannen en projecten waarmaakt, alle Lennikse 
deelkernen respecteert en het gemeentebudget niet vermorst. 
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Beschikbaarheid gegevens zalen op Lennik.be 
sterk verbeterd na onze vraag 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Tijdens de maand september organiseerde basisschool ‘De Kleine Prins’ een 
quiz in de feestzaal van de jongensschool van Sint-Martens-Lennik. Om de 
capaciteit van de zaal in te schatten is het heel belangrijk te weten hoeveel 
tafels van welke grootte aanwezig zijn. ‘De Kleine Prins’ vond deze informatie 
niet terug op de site Lennik.be.  

Johan Limbourg (Open-VLD) kan niet alles weten 

Tijdens de varia van de gemeenteraad van 26 juni 2017 werd bevoegd 
schepen Johan Limbourg (Open-VLD) gevraagd naar de beschikbaarheid van 
tafels en stoelen in de feestzaal van de jongensschool van Sint-Martens-
Lennik. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat hij niet alles 
kon weten en dat we het moesten opzoeken op de site van Lennik “want 
daar is alles terug te vinden”. Wij gaan er niet van uit dat schepen Johan 
Limbourg (Open-VLD) alles weet maar dat hij ten allen tijde de gegevens kan 
doorgeven. Hij heeft op de gemeenteraad zijn PC immers ter beschikking. 

Basisinformatie zalen 

Een snelle check tijdens de gemeenteraad op de site van Lennik.be leerde dat 
de gegevens echter niet beschikbaar zijn. Er werd schepen Johan Limbourg 
(Open-VLD) ook gemeld dat op de site nog de foto’s werden getoond van 
vóór de renovatie. Aangezien het antwoord van de schepen en de informatie 
op Lennik.be niet het gewenste antwoord opleverde, werd een poging 
ondernomen op het meldpunt van Lennik.be. Een tweede poging leverde 
eindelijk een antwoord op. Uit dit antwoord bleek echter dat ook op het 
gemeentehuis de gegevens niet gekend zijn. 

Op Lennik.be werden wel gegevens beschikbaar gesteld, maar niet 
gestructureerd en héél beperkt en niet altijd juist. In geen enkel document 
vond men wat er standaard aanwezig was in welke zaal. Bij de feestzaal Jo 
Baetens bijvoorbeeld stond niet vermeld dat er stoelen en tafels aanwezig 
zijn terwijl die er wél zijn ...  

Het bleek een redelijk onoverzichtelijk kluwen van verscheidene documenten 
waar belangrijke informatie ontbrak. 

N-VA – Lennik² heeft eind juli reeds een voorstel naar de gemeente 
verstuurd om het één en ander te structureren, maar het voorstel bleef 
zonder reactie. Tijdens de gemeenteraad van november 2017 werd het 
bestuur gevraagd een grondige evaluatie te maken van de beschikbare 
gegevens en verbeteringen aan te brengen op Lennik.be. 

Aanpassingen doorgevoerd 

Intussen werd de site aangepast en is bijna alles ter beschikking zoals 
gevraagd tijdens de gemeenteraad. Er werd één duidelijke pagina gemaakt 
die alle documenten uit het verleden vervangt. Ook de foto’s werden 
geactualiseerd. De structuur kan nog wat beter. 
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Oproep om af te stappen van het conflictmodel 
in het Lenniks bestuur  

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Sinds de aanvang van de huidige legislatuur (2 januari 2013) wordt vastgesteld dat sommige leden van het 
College van Burgemeester en Schepenen stelselmatig en steeds meer kiezen voor het ‘Conflictmodel‘. Een aantal 
prominente leden van het bestuur ligt hier aan de oorsprong van, vormt er de voedingsbodem voor en 
stimuleert het. 

Zo worden er conflicten vastgesteld: 

• Binnen het College van Burgemeester en Schepenen 
• Binnen de gemeentediensten 
• Met en tussen verenigingen 
• Tussen deelgemeenten  
• Tussen de voorzitter van de gemeenteraad en sommige leden van het College 
• Tussen de voorzitter van de gemeenteraad en leden van de oppositie 
• Tussen sommige gemeentediensten en raadsleden 
• …. 

Negatieve sfeer in het bestuur  

Daarenboven wordt vastgesteld dat het bestuur de aandacht die de bevolking en de pers schenkt aan zijn 
onderlinge conflicten en zijn stagnerend negatief beleid (er wordt slechts 15% van de geplande investeringen 
uitgevoerd), op een niet-correcte wijze tracht af te wentelen naar de oppositie die ‘zogezegd‘ kritiek zou hebben 
op de gemeentelijke ambtenaren. 

De houding van sommige leden van het bestuur is betreurenswaardig en verwerpelijk. 

Het is alom bekend dat het huidige bestuur bij de aanvang van de legislatuur personeelsleden heeft afgedankt 
en deels nadien – onder druk van de oppositie – opnieuw heeft aangeworven. Verscheidene personeelsleden 
werden weggepest. 

In het verleden heeft onze fractie het beleid aangevallen, doch nooit het personeel dat haar instructies krijgt 
vanuit het beleid. 

Onze Motie op de gemeenteraad van 27 november 

N-VA – Lennik² vraagt het bestuur om vanaf heden de gemeente op basis van de bestaande regelgeving in zijn 
onderlinge relatie, in zijn relatie met de raadsleden, de diensten, de verenigingen, de deelgemeenten, … op een 
correcte wijze te besturen en dit met respect voor ieders taak en bevoegdheid en met gelijkheid onder zijn 
burgers. Het bestuur zal een halt toeroepen aan het door zijn geïntroduceerde en gestimuleerde conflictmodel. 

Zoals (misschien ) verwacht heeft de Open-VLD-CD&V-meerderheid deze motie niet goedgekeurd. Er werd door 
raadslid Willy De Waele (Open-VLD) een amendement ingediend op deze motie. Een amendement vormt een 
tegenvoorstel dat correcties voorstelt op een eerder voorstel. Wat Willy De Waele (Open-VLD) amendeerde was 
echter een compleet nieuw voorstel dat niets te maken had met het voorstel van N-VA – Lennik² en had dus 
geen legitimiteit. Alweer een voorbeeld waarbij het huidige bestuur de bestaande regelgeving aan zijn laars lapt. 

Wij hebben met deze motie vooral de meerderheid de aandacht er willen op trekken dat de Lennikse 
gemeenschap deze wijze van besturen niet genegen is en wenst dat er bestuurd wordt met een open geest en 
met respect voor iedereen waarbij ‘samenwerking‘ de absolute voorkeur verdient op ‘tegenwerking’. 
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Puzzelstuk uit Wervik zoek? 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Tijdens WO I werden gezinnen uit 
Wervik overgebracht naar onder 
meer het Pajottenland. Een 
geschiedenis die ons eigenlijk niet zo 
bekend is en die door de gemeente 
Wervik onder de aandacht werd 
gebracht.  

Tijdens de nationale wedstrijd voor 
bellemannen die in 2017 plaats vond 
in Lennik, maakte de Belleman van 
Wervik van de gelegenheid gebruik 
om de Pajotten te bedanken voor de 
gastvrijheid. 

Om dit historisch feit in de 
belangstelling te brengen – samen 
met de herdenking van 100 jaar 
oorlog – werden puzzelstukken 
verstuurd naar de gemeenten waar 
de Wervikenaren werden gelogeerd, 
ook naar Lennik.  

Nadat het puzzelstuk eventjes 
verdwenen was, werd het 
ondergebracht in de bibliotheek. 
Bedoeling was om via de 
puzzelstukken het wel en wee te 
weten te komen van de 
vluchtelingen uit Wervik. Via de 
mondelinge overlevering zou men 
de geschiedenis kunnen beschrijven.  

Gooik ging met een delegatie van 
twintig personen naar Wervik om 
zijn puzzelstuk af te leveren. Ze 
werden er ontvangen door het 
gemeentebestuur en er werden 
geschenken uitgedeeld.  

Op de vraag van onze fractie hoe het 
zat met Lennik, kregen we een vaag 
antwoord waaruit  duidelijk blijkt dat 
men zelfs nog niet beslist heeft 
wanneer en hoe het puzzelstuk zal 
worden overhandigd. 

Waarom zijn dergelijke zaken toch 
altijd zo moeilijk in Lennik ? 
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Lennik uw winkelgemeente …  
voor een deeltje dan toch 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Tijdens de vorige legislatuur werd op initiatief van de toenmalige schepen Eddy Warrand (Open-VLD) actie 
gevoerd en publiciteitsborden aan de invalswegen van de gemeente geplaatst met als titel “Lennik uw 
winkelgemeente“. Dit initiatief had betrekking op al de handelszaken die zich bevinden op het grondgebied 
Lennik. 

Op een persvoorstelling van 12 oktober 2017 heeft het Open-VLD-CD&V-bestuur een reeks 
‘Communicatiedragers Huisstijl Handelskern Lennik’ voorgesteld en dit onder de titel “Winkelen in hartje 
Lennik“. 

Slechts 5 handelaars waren aanwezig 

In uitvoering van dit initiatief ziet men in het centrum van de gemeente Lennik nieuwe vlaggen wapperen, er 
werden eveneens gesymboliseerde etalagestickers gekleefd en recent paarse winkeltassen uitgedeeld. 

De rest staat in de kou 

Een mooi initiatief … dat echter onmiddellijk getemperd dient te worden aangezien dit énkel betrekking heeft op 
de handelszaken die zich in het centrum van de gemeente bevinden en niet op de vele handelszaken die zich 
bevinden buiten het centrum van Sint-Kwintens-Lennik of in de andere deelgemeenten Sint-Martens-Lennik, 
Gaasbeek en Eizeringen. 

Aan de uitbaters van de handelszaken in de andere deelgemeenten is het zelfs verboden deze etalagestickers 
aan te brengen. Er wapperen in de deelgemeenten evenmin vlaggen. 

Het College geeft toe en benadrukt dat het hiermede énkel de handelszaken van het centrum wensen te 
promoten en helemaal niet deze van de andere deelgemeenten. De potentiële klanten worden als het ware 
gevraagd hun koopwaren aan te kopen in handelszaken gelegen in het centrum de gemeente en deze buiten het 
centrum links te laten liggen. 

De slogan ‘De kortste weg naar een fantastische koopervaring‘ toont aan dat men in de andere deelgemeenten 
geen ‘fantastische koopervaring‘ kan hebben … omdat niet alle Lennikse handelszaken belangrijk zijn. 

Wij dachten dat alle Lennikse handelszaken voor het Open-VLD-CD&V-bestuur belangrijk waren. 

Vermoedelijk hebben de leden van het bestuur hieraan niet gedacht.  

Studiebureau was heer en meester 

Dit is niet verwonderlijk wanneer men een communicatiebureau uit Gent aanstelt, bij het overleg geen 
handelaars van de andere deelgemeenten betrekt en daarenboven als bestuur zelf weinig aandacht heeft voor 
dit project of er inspanningen voor zou doen. 

Het bestuur neemt zomaar de aanbevelingen over van een Gents studiebureau dat met de gemeente Lennik 
geen enkele band heeft zonder ook maar te zorgen voor een eigen inbreng op maat van Lennik. 

Enkel voor apothekers werd een logo voorbehouden. Andere vrije beroepen zoals geneesheren, tandartsen, 
kinesisten, advocaten, boekhouders,... vallen voor deze actie uit de boot. 

Tenslotte werd afstand gedaan van de kleuren van de gemeentelijke huisstijl (lichtgroen) en van de vlag van 
Lennik (rood-wit) en werd er gekozen voor paars. 
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Onterechte boetes voor parkeren vindt  
Open-VLD-CD&V-bestuur geen probleem 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 
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Op 7 september werd gemeld dat een medewerker van Optimal Parking Control, het bedrijf dat de 
parkeercontroles uitvoert in Lennik, het lef had om zelf de deur te sluiten van de bestelwagen die aan het laden 
en lossen was, om vervolgens een foto te kunnen maken en een boete te kunnen uitschrijven. 

Toen het slachtoffer Optimal Parking Control contacteerde, bleek het antwoord: “Uw deur was gesloten dus u 
kan niet aan het laden of lossen geweest zijn!” 

De plaatselijke kaaswinkel, waaraan het slachtoffer leverde, contacteerde de gemeente en diende klacht in bij de 
politie. Telkens kreeg men te horen  “dat ze maar beter betalen, want dat het op de hoop gaat terecht komen.” 

N-VA – Lennik² stelde voor dat het bestuur dit voorval zou onderzoeken en Optimal Parking Control hierover zou 
aanspreken. Er werd ook gevraagd om concrete afspraken te maken om ervoor te zorgen dat dit soort 
handelingen niet wordt getolereerd en geaccepteerd in (handelsvriendelijk?) Lennik. 

N-VA – Lennik² vroeg ook aan de gemeente om tussen te komen in deze situatie en om de boete kwijt te 
schelden aan het betrokken bedrijf. 

De vraag tot kwijtschelding werd genegeerd door schepen Yves De Muylder (CD&V) en burgemeester Irina De 
Knop (Open-VLD). Het huidig bestuur wil Optimal Parking Control niets ten laste leggen, want dit soort situaties 
maakt volgens het bestuur geen deel uit van één of ander reglement. Werk aan de winkel! 



De verslagen van de vergaderingen van  
Pajottenland Plus blijven hangen door koppigheid 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 
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Erik 

Het is al een zeer, zeer oud pijnpunt. De 
verslagen van de vergaderingen van 
Pajottenland Plus (P+). Dit is een 
samenwerkingsverband van verschillende 
Pajotse gemeenten. Door gezamenlijke 
projecten voor te leggen kan Lennik subsidies 
ontvangen van de Europese Unie (Leader 
project). De gemeente moet soms wel een 
evenredige financiële inspanning doen. P+ is 
samengesteld uit afgevaardigden van de 
gemeente en mensen uit het middenveld 
(natuur, cultuur, …). De voorzitter van P+ is de 
Gooikse burgermeester Michel Doomst, 
ondervoorzitter is de Lennikse schepen van 
Ruimtelijke Ordening en Milieu Heidi Elpers 
(CD&V). 

Eigenlijk streven we al jaren openbaarheid van 
bestuur na, inzage krijgen in deze documenten 
maakt daar deel van uit. Het is nuttig dat we 
kunnen opvolgen wat besproken wordt en 
welke verplichtingen er rusten op onze 
gemeente. 

P+ stuurt de verslagen naar zowel 
burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) als 
naar de schepen die ons vertegenwoordigt 
Heidi Elpers (CD&V), maar niet naar de 
gemeentesecretaris.  Hierdoor kan de 
gemeentesecretaris de documenten niet 
beschikbaar stellen op Lennik.be 

Beide bestuursleden hebben hun onwil geuit 
om deze verslagen door te sturen naar het 
gemeentesecretariaat.  

Het doorsturen van mails vormt een eenvoudig 
proces dat 100% geautomatiseerd kan worden. 

Dit is je reinste Kafka, men ontzegt ons en de 
Lennikenaren wat besproken werd op die 
vergaderingen terwijl men wettelijk verplicht is 
om deze verslagen openbaar te maken. 

We kijken samen met u uit naar het moment 
dat de verslagen beschikbaar zullen worden 
gemaakt op Lennik.be. 



Lennik ontbreekt als één van de weinige gemeenten 
maar de schepen maalt daar niet om  

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Heeft het bestuur een idee waarom Lennik één van de weinige gemeenten in Vlaanderen is waar geen gegevens 
beschikbaar zijn? 

• Standaard 
• Nieuwsblad 

Eerdere vraag bij vastgoedkantoren en notarissen leverde volgende antwoorden op: 

• Het is een feit dat voor Lennik de laatste jaren geen gegevens meer beschikbaar zijn ook voor de 
verkopen/koopprijzen van woningen, villa's, appartementen en bouwgronden is dat zo. 

• Idem voor de laatste vastgoedgids van de Netto of Trends ... 
• Ofwel is dat omdat iemand deze gegevens niet doorgeeft aan de FOD, die deze gegevens normaliter 

centraliseert 
• Ofwel zijn er te weinig gegevens beschikbaar waardoor deze absoluut niet statistisch relevant zijn 
• Nee, wij zijn niet op de hoogte. 
• Geen idee. Wij geven al onze akten (on-line) door aan FOD financiën. Waarom FOD economie hier niet van op 

de hoogte gebracht wordt, is een raadsel. 

Het antwoord van schepen Heidi Elpers (CD&V) was kort en bondig: “Neen, we weten dat niet”. De schepen 
meldde dat het aan de FOD kan liggen of aan de notarissen, aan …, maar ze antwoordt (alweer) naast de vraag. 
Het bestuur is niet op de hoogte van de prijzen, dus aan de gemeente kan het volgens haar zeker niet liggen. 
Volgens de schepen moeten wij het vragen aan het kadaster, of aan de FOD Financiën. Voor haar vormt het 
duidelijk geen probleem dat Lennik een grijze vlek is op de kaart. 
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http://www.standaard.be/cnt/dmf20170928_03100612
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170928_03101686


Voorstel verbetering verkeersveiligheid 
kruispunt Assesteenweg & G. Breynaertstraat 
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Aan het kruispunt tussen de G. 
Breynaertstraat en de Assesteenweg 
in Eizeringen hebben zowel 
voetganger als fietser een groot 
probleem wanneer de Assesteenweg 
moet worden over-gestoken. Vele 
voetgangers en fietsers voeren dit 
uit om zich naar het centrum van 
Eizeringen te begeven naar of terug 
te keren van: 

• BuLo-school Sint Franciscus 
• Feestzaal Trefpunt 
• Beschuttende werkplaats 
• St-Godelieve-Instituut Eizeringen 
• ... 

Vooral tijdens de spits vormt het een 
gevaarlijke onderneming, dikwijls 
moet men hopen dat een chauffeur 
wil stoppen.  

Voor de schoolgaande, fietsende en 
stappende jeugd kan het de 
mobiliteit en de verkeersveiligheid 
enorm verhogen wanneer de juiste 
maat-regelen worden genomen. 

N-VA – Lennik² heeft het bestuur 
gevraagd een aanvraag naar het 
gewest te sturen om volgende 
maatregelen te evalueren: 

• Aanbrengen van 1 of 2 
zebrapaden ter hoogte van het 
kruispunt Assesteenweg en 
Breynaertstraat 

• Installeren van verkeerslichten 
voor voetgangers 

Deze maatregelen zullen de 
mobiliteit verbeteren, de snelheid 
afremmen en zeker een pluspunt 
zijn voor de zwakke weggebruiker 

Schepen de Muylder (CD&V) zal het 
voorstel evalueren en bespreken. 
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Mandaten in Lennik  
… transparantie bestuur is niet van harte Erik 

16 

Het sleept nu reeds een tijd aan. In februari, toen het schandaal rond de mandaten van politici losbarstte bij 
intercommunales en de vergoedingen die eraan verbonden waren, namen we het initiatief om in Lennik eens 
onmiddellijk klare wijn te schenken en er geen doekjes rond te winden. 

Liever lui dan moe of gewoon doelbewust zaken achterhouden? 

Was de reactie van de burgemeester bij het voorstel initieel positief (al weet men nooit wat er in het binnenste 
roert), dan zag men binnen de kortste termijn dat men opnieuw in de oude “kramp” verzeilde en de potjes 
zoveel mogelijk gedekt wenste te houden. 

Een opsomming maken van je officiële verantwoordelijkheden kan eigenlijk geen probleem zijn, iedereen vult 
toch jaarlijks zijn aangifte voor inkomstenbelasting in. Ons huiswerk was dan ook vlug klaar, we stuurden een 
nette tabel met alle details incluis bezoldigingen door naar het gemeentehuis. 

Wij vonden dat de Lennikenaar onze mandaten en de vergoedingen van onze officiële mandaten mocht weten 
en publiceerden het vervolgens alvast zelf in de Lennikse Tribune van juli 2017 (49ste nummer van de Lennikse 
Tribune).  

Voor de meerderheid werd dit dus een moeilijke opdracht, bijna een kruistocht. Meermaals werd de voorstelling 
van de lijst verschoven naar later. De administratie kon dit niet bolwerken was de reden die er door het bestuur 
werd aan gegeven.  

Kan goed zijn maar is er niemand in het schepencollege dan bekwaam om die lijsten zelf te maken? Indien de 
kennis beperkt zou zijn geweest, kon het bestuur gewoon onze Excel aanvullen met hun mandaten. We moeten 
er regelmatig aan herinneren: “Lid zijn van het college is geen eretitel, het is een werkwoord”.  

We vermoeden dat men, zoals men gewoon is met deze meerderheid, zoveel mogelijk potjes gedekt tracht te 
houden. De lijst die men presenteerde op de gemeenteraad van september was dan ook zeer mager en niet 
correct.  

De Lennikenaar mag niet vernemen hoeveel het bestuur nu eigenlijk verdient aan zijn officiële mandaten, men 
mag ook niet weten of men vennoot is in bepaalde vennootschappen, hoeveel maal een intercommunale bij 
mekaar komt.  

http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 07.pdf


 In andere gemeenten kan het wel  
Fried realiseert in Middelkerke wat in Lennik niet lukt 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 
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Vraag tot wegnemen van de rijbaankussens in  
Gaasbeek wordt weggelachen door bestuur 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

De jongste maanden zijn weer fietsers gevallen over de rijbaankussens in Gaasbeek. Verscheidene keren is een 
ziekenwagen van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West moeten tussenkomen. 

De rijbaankussens in het dorp van Gaasbeek vormen duidelijk een visuele valstrik. De kussens krijgen terecht 
een kwalijke reputatie. De Pajotse politie heeft soms de handen vol met het vaststellen van meerdere 
fietsongevallen op één dag. De ongevallen gebeuren in beide richtingen en snelheid is dikwijls niet de oorzaak. 
Bovendien is het meestal droog weer. We kunnen ons de vraag stellen wat er zou gebeuren als de 
rijbaankussens vochtig zijn. 

Sinds de rijbaankussens in Gaasbeek werden aangelegd, hebben er zich voortdurend ongevallen met fietsers 
voorgedaan, men kan dus ook niet claimen dat enkel de introductieperiode een hoog aantal ongevallen 
veroorzaakte. 

De Fietsersbond Pajottenland vraagt intussen aan de gemeente Lennik om de rijbaankussens in Gaasbeek te 
verwijderen. De kussens blijken op het eerste zicht te zijn aangelegd volgens de normen in de omzendbrief, 
maar ook een omzendbrief is niet onfeilbaar. De afstand tussen kussen en voetpad bedraagt slechts 43 cm. Dit is 
te weinig voor fietsers in groep. 

Het bestuur werd gevraagd de rijbaankussens weg te laten halen en een andere oplossing te voorzien om de 
snelheid te milderen, een maatregel die ook voor grotere wagens een effect heeft. 

Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) repliceerde dat hij voor Ring-TV ‘ne ganse parlé heeft moeten doen’. Hij 
meldde dat fietsers zich steeds moeten aanpassen aan de omstandigheden. Het bestuur wil geen aanpassingen 
doorvoeren en trekt zich dus niets aan van de vele slachtoffers. Ze kunnen zich niet in de rol van de vele 
slachtoffers vinden en laten één van de gevaarlijkste fietspunten van het Pajottenland zoals het is.  
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De varia van de gemeenteraad van 
27 november 2017 (I) 
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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 (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, intussen een jaar geleden, werd opnieuw afgestapt van deze 
procedure, geen feedback meer. N-VA – Lennik² blijft hopen dat burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) op de 
eerstvolgende zitting opnieuw aanknoopt met de logische feedback aan de gemeenteraad. 

Erik 

• Ik lees in de verslagen van het college dat er nieuwe stratenplannen worden gedrukt. Waar dienen deze toe 
en waarom gaat men naar Heusden Zolder? Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde dat de 
inventaris op was en dat niet alle drukkers dat kunnen drukken. Er dienden ook een aantal zaken 
geactualiseerd te worden. 

• Er is een evaluatieverslag gemaakt van de bewegwijzering van de parkeerplaatsen in Lennik. Ik vind echter 
niet wie deze evaluatie heeft uitgevoerd. Schepen Yves De Muylder (CD&V) antwoordde dat dit noodzakelijk 
was voor het ontvangen van de subsidie en dat deze werd uitgevoerd door de eigen dienst mobiliteit. 

• De verslagen Pajottenland Plus, het blijft een probleem. Wanneer gaan we ze eindelijk op de site van Lennik 
kunnen terug vinden? De secretaris bevestigde dat de verslagen sinds 2014 niet meer op de website van 
Lennik staan. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde dat Pajottenland Plus ze weigert door te 
sturen naar de secretaris en dat ze zelf weigert deze door te sturen. Want burgemeester Irina De Knop 
(Open-VLD) en schepen Heidi Elpers (CD&V) ontvangen de verslagen wel, ze weigeren echter allebei om ze 
door te sturen naar hun eigen secretaris. Dit kan perfect automatisch, maar het is puur een kwestie van 
goede wil … die ontbreekt. 

• In de pers werd gemeld dat de gemeente Gooik met een delegatie van ongeveer 20 personen naar Wervik 
werd gegaan omwille van een puzzelstuk dat hen werd opgestuurd als symbool van bedanking omdat vele 
burgers van Wervik in het Pajottenland werden opgevangen tijdens WO I. Wat gaat Lennik doen met het 
puzzelstukje dat ook het heeft ontvangen? Schepen Filip Van Ginderdeuren (Onafhankelijke) antwoordde dat 
het stuk inderdaad werd ontvangen en dat het zou worden teruggestuurd. De schepen kon op 11 november 
niet aanwezig zijn. Hij zou het nodige nog regelen. 
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• De tafeltennisploeg en de verbouwing van de feestzaal Jo Baetens, hoe ver staan we, 
is er al een nieuwe locatie gevonden waar de tafeltennisploeg kan gaan spelen? 
Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat een oplossing werd gevonden, 
dat hij niets meer had gehoord van Pierre waardoor hij ervan uitging dat alles in orde 
was. Ietwat bizar dat dezelfde Pierre ons meldde dat er niets in orde was en dat hij 
reeds een aantal maal had getracht de schepen te contacteren zonder respons. Het 
voorstel zou zijn gedaan om naar de centrumzaal te verhuizen, maar de bergruimte 
van de nieuw aan te kopen stoelen zou samenvallen met de bergplaats van de 
tafeltennistafels. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) bleef bij zijn standpunt. 
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De varia van de gemeenteraad van 
27 november 2017 (II) 
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• Ik heb de afgelopen maand snelheidscontrole uitgevoerd op de Schapenstraat in Lennik. De gemeente had 
een mobiel snelheidsbord geplaatst en ik heb er een aantal wagens gecontroleerd. U mag raden hoeveel 
wagens er de 30 km/u niet respecteerden wanneer ze de zone 30 binnen reden? Schepen Johan Limbourg 
(Open-VLD) meldde dat hij zou trachten te antwoorden indien er een prijs aan zou verbonden zijn. Het 
antwoord op de vraag is simpel: 100%. De wagens reden richting het bord, wanneer ze aan het bord 
passeerden, hoeveel wagens respecteerden dan de 30 km/u? Nog steeds 87.5% reed sneller dan toegelaten. 
Bijna alle wagens blijven te snel rijden, ook al worden ze geïnformeerd over de snelheid die ze rijden. Daarom 
vraag ik nog eens met aandrang, verplaats de geplande ANPR zone verderop in de Schapenstraat naar de 
schoolzone en maak ze tijdsgebonden. 

• Ik had op een eerdere gemeenteraad gevraagd om de lijst met mandaten die ons werd doorgestuurd in een 
Excel formaat te ontvangen, ik stel bij deze nogmaals de vraag. Bij jullie staat dat in Excel, kan u me dit 
doorsturen. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) weigerde erop te antwoorden. Transparant open kaart 
spelen kan en mag blijkbaar niet in dit bestuur.  

Lien 

• Ik had eerder een schriftelijke vraag gesteld over de zwerfkattenproblematiek. Het antwoord dat ik kreeg was 
heel summier en geen antwoord op mijn vraag. Schepen Heidi Elpers (CD&V) antwoordde dat ze volgende 
keer zouden antwoorden dat ze het niet weten. 

• Graag een oproep aan het bestuur omtrent het betalend parkeren dat de NMBS gaat invoeren aan het station 
van Ternat. Verscheidene gemeenten hebben reeds een brief geschreven om te melden dat ze dat niet graag 
zien gebeuren. Aangezien er ook vanuit Lennik veel werknemers de trein nemen in Ternat had ik graag ook 
onze gemeente gevraagd om een brief te sturen. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde dat ze 
dacht dat dit een maatregel is van de NMBS en dat ze er niet kunnen op ingrijpen. Na wat gepalaver door 
meerdere raadsleden, werd bevestigd dat op de vraag van Lien zal ingegaan worden.  

Kristien 

• Sinds de feestzaal Jo Baetens niet meer wordt gebruikt blijkt ook de verlichting van de parking niet meer 
gebruikt te worden. Er vinden rond de sporthal nog steeds activiteiten plaats, kan de verlichting opnieuw 
worden ingesteld? Johan Limbourg (Open-VLD) zou dit nakijken. 

Geert 

• De ‘Roefeldag’ die vorig jaar een goede respons had, heeft dit jaar niet plaats gevonden, is daar een 
specifieke reden voor? Schepen Filip Van Ginderdeuren (Onafhankelijke) antwoordde dat het een activiteit is 
die maar om de 2 jaar plaatsvindt (wat niet klopt). 

• Ik had gehoopt dat op 1 november de plaat die op het kerkhof staat waar alle namen op staan vermeld van 
de overledenen die op het oude kerkhof in het verleden werden begraven, zou zijn vernieuwd. Ik heb 
gemerkt dat daar niets aan gebeurd is. Schepen Filip Van Ginderdeuren (Onafhankelijke) antwoordde het 
bestuur er mee bezig is, dat de budgetten werden goedgekeurd, maar dat 1 november niet meer gehaald 
werd omwille van personeelsplanning. Wat me verwondert is dat er één firma werd aangeschreven om een 
richtprijs te kennen.  

Gun 



Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

De varia van de gemeenteraad van 
27 november 2017 (II) 
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Carl Dewever verliet intussen (alweer) vroegtijdig de gemeenteraad. Misschien wist hij wat nog zou volgen en 
wilde hij controleren of de latere scheldtirade ook in Eizeringen te horen zou zijn.  

Geert 

• De bomenplantactie, wij vinden dat een heel goed initiatief. In het verleden werd dat uitgevoerd en werden 
alle verenigingen en alle scholen uitgenodigd, nu amper 1 school. Er zijn 1000-den jongeren die worden 
uitgesloten. Wij vinden dat droevig. Schepen Heidi Elpers (CD&V) antwoordde dat dit besproken werd tijdens 
de milieuraad en dat tijdens die milieuraad de directeur van gemeenteschool ‘t Rakkertje meldde dat ze daar 
aan zouden meewerken, van de andere scholen hebben we niets gehoord. De scholen werden echter niet per 
brief uitgenodigd, net zoals de jeugdbewegingen. 

• Ik zit nog met een vervelend punt dat nogal zwaar ligt. We hebben de indruk dat er achter onze rug foto’s 
worden genomen van onze computerschermen en dat deze worden doorgestuurd naar het college, hier op 
de gemeenteraad. Dat is zeker tijdens de vorige gemeenteraad gebeurd en we hebben intussen de indruk dat 
dit reeds meermaals werd toegepast. Op die manier worden de leden van het bestuur op voorhand op de 
hoogte gebracht van ons stemgedrag, van de variapunten die onze fractie wenst te bespreken. Wij vinden dit 
niet kunnen. Schepen Heidi Elpers (CD&V) trachtte tussen te komen maar zonder resultaat. Wij, N-VA – 
Lennik², vragen dat volgende gemeenteraad een aantal mensen niet langer achter ons plaats nemen, maar 
achter het schepencollege. Schepen Heidi Elpers (CD&V) stelde op een redelijk scherpe en luide manier dat 
wanneer zo’n beschuldigingen worden geuit, deze ook moeten worden bewezen. De schepen wilde dat er 
bewezen werd wie die foto’s maakte, wie ze doorstuurde en naar we ze werden doorgestuurd. Onmiddellijk 
daarop sprong Dominique Coucke (voorzitter van CD&V Lennik én echtgenoot van schepen Heidi Elpers 
(CD&V)) die zoals  altijd achter ons had plaats  
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genomen, recht en bood zijn smart phone aan ter 
controle. Er zaten verscheidene mensen achter 
onze fractie tijdens de bewuste gemeenteraad en 
namen waren niet vernoemd. Ietwat raar dat het 
net schepen Heidi Elpers (CD&V) was die 
onmiddellijk en heel verongelijkt reageerde en 
dat het net Dominique Coucke was die 
onmiddellijk zijn smart phone aanbood. Schepen 
Heidi Elpers (CD&V) had een rood kleedje en nam 
intussen dezelfde kleur als haar kleedje aan. Ze 
begon te roepen en te tieren, begon zowat 
iedereen te beschuldigen. Opmerkelijk is ook dat 
Dominique Coucke zijn smart phone aanbood ter 
controle, maar hij er niet bij vermeldde dat hij 
steeds 2 smart phones op zak heeft. De tweede 
smart phone werd echter niet aangeboden ter 
controle. De gemeenteraad eindigde in tumult, er 
werd nog danig wat nagepraat wanneer wij reeds 
de zaal hadden verlaten.  

Benieuwd of Carl Dewever de scheldtirade van 
zijn beide partijgenoten tot in Eizeringen kon 
horen.  
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Kalender 2018 

Nieuwjaarsdag 1-jan OLH hemelvaart 10 mei OLV hemelvaart 15-aug

Drie koningen 6-jan Moederdag 13 mei Winteruur 28-okt

Valentijn 14-feb Pinksteren 20-mei Allerheiligen 1-nov

Zomeruur 25-mrt Pinkstermaandag 21-mei Allerzielen 2-nov

Pasen 1-apr Vaderdag 10-jun Wapenstilstand 11-nov

Paasmaandag 2-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 2018 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. 

De Lennikse feesten staan gepland onder voorbehoud. 
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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Verdeling verantwoordelijkheden 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Erik Kristien Kelly Gun Lien Jasper Christel Geert 

mailto:Info@LennikseTribune.be
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Een tribune voor de Lennikenaar 
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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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