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Wij wensen u van harte welkom
bij de vijfenvijftigste 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
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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.
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N-VA – Lennik² diende in 5 jaar tijd
381 agendapunten in: een aantal voorbeelden 2017
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Jaarlijks bezoekt N-VA – Lennik²
de gemeentediensten

Geert

Naar volgehouden jaarlijkse traditie brachten enkele raadsleden van N-VA - Lennik² voor de vijfde keer een
bezoek aan de verschillende gemeentediensten. We overhandigden een doos pralines en een wenskaart om de
gemeentelijke diensten te bedanken voor hun inzet, ook in soms moeilijkere omstandigheden. We
overhandigden 11 keer een doos Lennikse pralines en een wenskaart.
Het bezoek vormt ook een uitgelezen kans om heel kort een aantal punten te bespreken.
Bij de brandweer kregen we de kans om de splinternieuwe ziekenwagen te bekijken en bij het OCMW een
rondleiding.
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Eerste kerstboomverbranding op de Markt succes,
maar goed voorbeeld?

Gun

Vrijdag 5 januari bracht N-VA – Lennik² een intussen jaarlijks nieuwjaarsbezoek aan de gemeentediensten. Bij
aankomst op de Markt bleken de gemeentearbeiders met veel kunde en oog voor detail de laatste hand te
leggen aan een enorme zandbak in het midden van de markt.
Naast de zandbak in constructie lagen reeds een aantal slachtoffers die de zondag erop zouden worden
verbrand tijdens de kerstboomverbranding. Het bestuur had immers beslist om dit jaar voor het eerst de
kerstboomverbranding georganiseerd door het Middenstandsverbond te laten plaats vinden op de Markt,
vroeger gebeurde dit steeds aan het Vetkot.
Goed voorbeeld?
Het advies van de brandweer bleek negatief, maar tijdens ons bezoek aan de brandweer later op de dag leerden
we dat er zoals elk jaar een ploeg werd voorzien voor de kerstboomverbranding van Lennik.
De wind speelde de kerstboomverbranding wat parten, maar de opkomst was groot in vergelijking met de vorige
jaren.

Een open vraag blijft echter: Indien in de toekomst inwoners van de gemeente Lennik bij het bestuur of de
gemeentediensten klacht indienen tegen andere inwoners/bedrijven wegens overtreding van het algemeen
politiereglement (verbrandingen in open lucht en dit al dan niet op een afstand van 100 m van gebouwen),
zullen het bestuur of de gemeentediensten deze klacht dan overmaken aan de bevoegde politiediensten?
5
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De gemeenteschool in Eizeringen

Geert

Wat voorafging
De eerste princiepsbeslissing voor de bouw van bijkomende klassen in de gemeenteschool van Eizeringen
dateert van 26 juni 2006. Op 15 december 2006 werd de studieopdracht toegewezen aan het studiebureau
Grontmij.
In 2007 trad Irina De Knop (Open VLD) toe tot het schepencollege met als bevoegdheid onder meer
‘gemeentelijk onderwijs‘. Tussen 2008 en 2011 heeft dit dossier nauwelijks vooruitgang geboekt. Er werden
door haar steeds nieuwe en bijkomende opdrachten gegeven aan het studiebureau. De kosten en vertragingen
liepen hierdoor op. Grontmij wenste op een bepaald ogenblik de samenwerking zelfs stop te zetten.
Standpunt N-VA – Lennik²
Tijdens de legislaturen 2001-2012 zat LENNIK 2000 (nu Lennik Kwadraat) in de meerderheid en heeft zij steeds
alle beslissingen gesteund.
In 2013 start de nieuwe huidige bewindsploeg van Open VLD en CD&V.
Van dan af hebben wij geen beslissingsbevoegdheid meer, doch blijven we als oppositiepartij natuurlijk met een
waakzaam oog toezien op de omvang van het project en dit binnen het gehele scholenbeleid in onze gemeente,
het respect tegenover de buurt, de uitvoering, het financiële luik, …
Vanaf 2013 (start Open VLD- CD&V-bestuur) heeft dit dossier opnieuw grote vertraging opgelopen. Er werden de
voorbije jaren nauwelijks beslissingen genomen.
Pas in de loop van 2017 werd de bouwvergunning verleend, doch deze is niet definitief aangezien er een
beroepsprocedure loopt bij de Raad van Vergunningsbetwistingen.
Halsoverkop
Ondanks de lopende procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden in de loop van het najaar een
gedeelte van de gebouwen afgebroken en werd er recentelijk gestart met de bouwwerken.
N-VA – Lennik² vraagt zich dan ook af waarom de huidige meerderheid – na jaren niets doen – plotseling
halsoverkop de werken laat starten lopende de beroepsprocedure.

Een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werkt in principe niet schorsend. De houder van een
vergunning kan dus – op eigen risico – een aanvang nemen met het uitvoeren van de vergunning, ook al loopt er
een procedure bij de Raad die mogelijkerwijs tot gevolg zou kunnen hebben dat de vergunning wordt vernietigd.
Daarenboven kan tegen een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog een cassatieberoep
worden aangetekend bij de Raad van State.
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De gemeenteschool in Eizeringen

Geert

Gemeenteraad van 18 december 2017
Op deze gemeenteraad werd er door onze fractie uit bezorgdheid de volgende informatieve vragen gesteld:
1. Wat is de reden waarom de werken – hangende het ingestelde hoger beroep – werden aangevat ? Heeft het
College hieromtrent voorafgaand advies gevraagd en – in bevestigend geval – bij wie en wat is de inhoud van
dit advies of deze adviezen?
2. Werd de subsidiërende overheid ervan op de hoogte gebracht dat – ondanks het ingestelde hoger beroep –
de afbraakwerken zijn uitgevoerd en de bouwwerken zijn gestart ? In bevestigend geval, op welke datum?
3. Heeft de aannemer reeds facturen toegezonden voor werkzaamheden die al werden uitgevoerd en – in
bevestigend geval – voor welk bedrag?
4. Werden er reeds facturen aan de aannemer betaald
5. Heeft de subsidiërende overheid reeds subsidies aan de gemeente gestort? Voor welk bedrag?
6. Indien de Raad voor Vergunningsbetwistingen ( of later eventueel de Raad van State ) de vergunning zou
vernietigen, welke gevolgen zal dit hebben voor de aan de gang zijnde werken ? Zullen deze ( al dan niet
tijdelijk ) worden stopgezet?
7. Indien de werken uiteindelijk niet vergund zouden worden, heeft de gemeente ten onrechte niet- definitief
vergunde werken laten uitvoeren en ten onrechte gelden van de gemeente Lennik uitgegeven. Op welke
wijze en lastens wie zullen deze teruggevorderd worden ?
Schepen Johan Limbourg (Open VLD), actueel bevoegd voor het scholenbeleid in onze gemeente, antwoordde
hierop het volgende:
1. Op advies van de raadsman van de gemeente werd er met de werken gestart.
2. De subsidiërende overheid Agion werd op de hoogte gebracht van de start van de bouwwerken. Achteraf
hebben de gemeentediensten ons bevestigd dat dit niet gebeurd is.

3. Er werd door de aannemer reeds een factuur toegezonden, doch op het ogenblik van de gemeenteraad was
deze nog niet betaald
4. Agion had op het ogenblik van de gemeenteraad nog geen subsidie gestort.
5. Indien de vergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning zou vernietigen, zal
de aannemer gevraagd worden de werken (tijdelijk) stop te zetten
6. Op deze vraag werd niet geantwoord.

7

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

De gemeenteschool in Eizeringen

Geert

Er werd eveneens op de gemeenteraad door het College aan toegevoegd dat het ingestelde hoger beroep bij de
Raad voor Vergunningsbetwistingen niets te maken heeft met de bouw zelf.
Bij nazicht van het dossier blijkt dat het hoger beroep wél eveneens betrekking heeft op de volume- uitbreiding,
de eventuele overschrijding van de bouwlijn en de omvang van de parking.
Besluit
Wij begrijpen niet dat dergelijk zeer belangrijk dossier (gestart in juni 2006) eerst nauwelijks wordt opgevolgd
om dan vervolgens – op een ogenblik dat er een hoger beroep lopende is waarbij de kans bestaat dat de
bouwvergunning (deels) wordt vernietigd – in zeven haasten door de aannemer te laten opstarten.
Dit is zeer risicovol !
De eventuele (financiële) gevolgen voor onze Gemeente indien de bouwvergunning (deels) zou worden
vernietigd, zijn momenteel niet in te schatten.
Het probleem is hier echter dat de werken worden uitgevoerd met gelden van de Lennikse belastingbetaler.
Daarenboven blijkt nogmaals dat sommige leden van het college er niet voor terugdeinzen aan de
gemeenteraadsleden onvolledige en foutieve informatie te bezorgen. Maar dat zijn we stilaan gewoon …
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Lennik in cijfers

Christel

Naar jaarlijkse gewoonte werd tijdens de gemeenteraad van december 2017 een herziening van het budget
2017 voorgesteld, dit om enigszins de wijziging van timing en planning van de werken in Lennik weer te geven.
Vorige jaren is al gebleken dat de grote infrastructuur- en bouwwerken zeer moeilijk te plannen, en al even
moeilijk te berekenen zijn. Indien men dus wil weten hoe de evolutie van bepaalde dossiers ervoor staat,
volstaat het om aandachtig de cijfers te bekijken.
In juni was voorzien om in 2017 € 10,9 miljoen investeringswerken uit te voeren, in december schiet van die
plannen nog amper de helft over.
Wijzigingen in het budget van 2017
Welke projecten en acties hebben vertraging opgelopen of zijn geschrapt?
• Herinrichting gemeentehuis:
o Verschoven naar volgend jaar, en bijna verdubbeld in prijs
• Energiebesparende maatregelen voor scholen:
o Verschoven naar volgend jaar
• ANPR camera's op de invalswegen:
o Verschoven naar volgend jaar
• Bouw en inrichting nieuwe locatie gemeentelijke basisschool:
o € 1 miljoen voorzien in 2017, doorgeschoven naar 2018 en verhoogd tot € 1,5 miljoen
• Onderhoud van de wegen:
o Teruggebracht van € 2,6 miljoen naar € 1,4 miljoen
• Aankoop van materiaal voor de technische dienst:
o Vermindering met € 200.000
• Budget voor ruimtelijke planning:
o Van € 1,8 miljoen naar € 570.000
• Beheersplan begraafplaatsen:
o Verschoven naar 2018
• Uitbreiding openbare speelruimte:
o Verschoven naar 2018 en verdubbeld in prijs
• Aan het budget voor mobiliteit en verkeer werd niet geraakt
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Lennik in cijfers

Christel

Wat staat er op het programma in 2018 ?
Met andere woorden, waar gaat uw belastinggeld dit jaar naartoe ?
• De dure herinrichting van het gemeentehuis:
o Meer dan € 700.000
• Geen papieren stembrieven meer bij de komende verkiezingen:
o Elektronisch stemmen kost de gemeente € 106.000
• De nieuwe fietspaden in de Frans Van der Steenstraat en de Frans Luckxstraat, al een jaar over tijd:
• In 2018 voor meer dan € 900.000
• Een eerste stap in de werken aan de Schapenstraat:
• € 1 miljoen
• Buitengewoon onderhoud van de wegen (vernieuwen van de slijtlaag):
• € 460.000
• In de oud-rijkswachtkazerne: aankoop van 4 appartementen voor de huisvesting van aandachtsgroepen
• € 900.000
• Erosiebestrijding:
• € 90.000
• Bouw nieuwe school in Eizeringen:
• € 1,5 miljoen
• Inrichting locatie muziekacademie:
• € 144.000
• ANPR camera's op de invalswegen waar de politie had op aangedrongen:
• € 140.000
• Vernieuwen feestzaal Jo Baetens:
• € 750.000 (om te beginnen..)
• Inrichting van een groen- en rust (!) zone op de markt van Lennik:
• € 130.000
• Ontruiming van de begraafplaatsen:
• € 240.000
En de details..
Om een idee te hebben van waar de huidige meerderheid haar prioriteiten legt, hierna enkele van de
onderwerpen die blijkbaar minder geld mogen kosten:
• Regelmatige controles van de politiediensten voorzien voor € 100! Het is ons een raadsel hoe dit zal worden
gerealiseerd, wetende dat de politie en niet de gemeente hiervoor de inspanningen levert
• Acties rond biodiversiteit: € 500
• Ecologisch verdelgen van ratten: € 1.000
• Handhaving milieuwetgeving: € 200
• Onderhoud van fiets- en wandelnetwerk: € 1.500
Benieuwd hoe onze gemeentediensten deze opeenhoping van acties dit jaar zullen bolwerken..
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Gouverneur fluit gemeenteraadsvoorzitter
Koenraad Ameys (Open VLD) terug

Kristien

Gemeenteraadsvoorzitter Koenraad Ameys (Open VLD) moet alle raadsleden de mogelijkheid geven nietgeagendeerde verklaringen af te leggen en moet alle raadsleden en fracties toelaten hierop te reageren. Het was
dus fout van de gemeenteraadsvoorzitter om raadslid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA – Lennik²) het woord te
weigeren na een verklaring van de burgemeester. Dat besluit de gouverneur na onderzoek van een klacht van
door N-VA – Lennik².
Gemeenteraad Oktober verliep niet op wieltjes
Na de woelige gemeenteraad van oktober diende N-VA – Lennik² klacht in bij de gouverneur tegen
gemeenteraadsvoorzitter Koenraad Ameys (Open VLD). Dit omdat hij een niet-geagendeerd punt liet behandelen
en enkel het woord gaf aan zijn partijgenoot de burgemeester. De oppositie, die in de politieke verklaring
letterlijk werd geviseerd (beschuldigd), mocht niet reageren, wat niet reglementair is.
Voorzitter Koenraad Ameys (Open VLD) verdedigde zich bij de gouverneur dat het geen agendapunt was maar
slechts “verklaringen” waardoor noch het huishoudelijk reglement noch het gemeentedecreet van toepassing is.
Een visie die bij de gouverneur weinig steun vindt. Hij tikt de voorzitter dan ook op de vingers. De gouverneur
stelt dat indien verklaringen toegelaten zijn dat dan elk raadslid de mogelijkheid moet hebben een verklaring af
te leggen zonder dat deze op voorhand geagendeerd was en dat ook alle andere raadsleden en fracties de
mogelijkheid moeten krijgen te reageren op deze verklaring.
Voorzitter Koenraad Ameys (Open VLD) ging in de fout
Koenraad Ameys (Open VLD) ging dus in de fout toen hij het woord weigerde tijdens de gemeenteraad van
oktober. De gouverneur vraagt de voorzitter deze regels in acht te nemen om zijn taak als voorzitter op correcte
en onpartijdige wijze uit te oefenen.
Een voorzitter moet onpartijdig zijn en alle partijen op dezelfde wijze behandelen. Dit was niet het geval.
Gelukkig zet de gouverneur de puntjes op de i met deze vingerwijzing naar de gemeenteraadsvoorzitter.
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Nieuwe datum & nieuw locatie!!
N-VA – Lennik² nodigen u van harte uit
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De varia van de gemeenteraad van
18 december 2017 (I)

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, 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
• We moeten het blijven herhalen, waarom worden de gemeenteraadsleden niet of steeds heel laat
uitgenodigd op vergaderingen en activiteiten die worden georganiseerd door het bestuur? Voorstelling van
het mobiliteitsplan, boomplantactie, … Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde dat dit komt
door de overvolle agenda, de vele activiteiten die worden georganiseerd. Alweer een doekje voor het
bloeden waarin de burgemeester haar verantwoordelijkheden tracht te ontlopen, zeker geen actie wil
ondernemen en zo veel mogelijk de oppositie uit te sluiten.
• Op Ring-TV werd gemeld dat Havicrem € 15.000 veil heeft voor goede doelen. Dat geld komt ter beschikking
door de edelmetalen die worden gerecupereerd en dergelijke? De leden van Havicrem, gemeenten
waaronder Lennik, kunnen mee bepalen voor welke goede doelen de fondsen worden voorzien. Er is een
ganse lijst van projecten, maar geen enkel project in Lennik. Waarom wordt die vraag in en aan Lennik niet
gesteld? Willy De Waele (Open-VLD) antwoordde met een (complexe) uitleg over een aantal legislaturen
geleden. Filip Van Ginderdeuren (Onafhankelijke) verklaarde dat de oorzaak ligt in een aantal (grote)
problemen binnen het bestuur van Havicrem waardoor een aantal brieven naar een aantal gemeenten niet
(tijdig) werden verstuurd. Lennik zou per toeval één van die gemeenten zijn. Ietwat rare uitleg want Havicrem
heeft in totaal 27 leden en 14 gemeenten hebben wél een brief gekregen en een project kunnen indienen.
Willy De Waele (Open-VLD) meldde nog dat men ‘high level’ moet zijn om te kunnen ingrijpen bij Havicrem.
Gun
• Een beetje algemene vraag aan het bestuur, kennen jullie volgende personen: Kurt Stael, Johan Lonneville en
Rudi van Tlissewegenartje? Het antwoord was unaniem “neen!”. Nochtans blijkt Kurt voorzitter te zijn, Rudi
het secretariaat te beheren en Rudi verantwoordelijk te zijn voor de website van VZW “Orde van de Pret”.
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De varia van de gemeenteraad van
18 december 2017 (II)

Gun

Gun
• En wat doet deze VZW? VZW “Orde van de Pret” organiseert de wekelijkse markt in Lennik op dinsdag. Waar
ik deze informatie terug vond? Op de website Lennik.be wordt aangekondigd dat VZW “Orde van de Pret”,
een carnavalgroep uit Lissewege (Zeebrugge), verantwoordelijk is voor de organisatie van de marktdag in
Lennik. Dit is ook terug te vinden op andere websites zoals Vlaanderenvakantieland en dergelijke.
Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde dat ze het zouden nakijken, schepen Heidi Elpers
repliceerde dat het “hier ook wel prettig is” en Willy de Waele (Open-VLD) vond het nodig om te melden dat
webstek een beter woord is dan website, dit terwijl hij 2 minuten eerder ‘high level’ had gebruikt om een
persoon aan te duiden die tot het kader behoort van Havicrem.
Kristien
• Een vraagje aan de burgemeester. Zowat iedereen weet dat de burgemeester een bouwproject heeft
opgestart in haar eigen gemeente, waardoor ze zich automatisch op glad ijs waagt. Er kan steeds een gerucht
de wereld worden ingestuurd waarin een schijn van belangenvermenging kan wordt gewekt. In een aantal
andere Vlaamse gemeenten zijn er reeds problemen door ontstaan. Afgelopen week waren er werken aan de
gang waardoor de straat tijdelijk niet beschikbaar was en tegelijkertijd werden de omwonenden hiervan niet
op de hoogte gebracht. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde alweer compleet naast de
kwestie. De burgemeester repliceerde dat Kristien en haar vader advocaat waren in Lennik en dat daar
mogelijk in bepaalde zaken een gelijkaardig proces zou kunnen worden van opgemaakt. De burgemeester
bevestigde dat ze samen met haar echtgenoot een BVBA had opgestart en dat ze alles legaal uitvoert.
Voorzitter Koenraad Ameys (Open-VLD) beëindigde de gesprekken
Carl Dewever verlaat alweer vroegtijdig de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad is afgelopen, dient hij echter
terug te komen omdat hij zijn jas is vergeten.
Geert
• Er was vorige week een vergadering van de mobiliteitscommisie waarin het nieuwe mobiliteitsplan werd
voorgesteld. Wij waren daarop aanwezig, maar vonden het spijtig dat schepen van mobiliteit Yves De
Muylder (CD&V) het enige bestuurslid was dat aanwezig was op deze vergadering. De ontwikkeling van het
nieuwe mobiliteitsplan heeft bijna 5 jaar in beslag genomen en vormt een heel belangrijk beleidsdocument.
Wanneer dit dan wordt voorgesteld en de bevoegde schepen geen steun krijgt van zijn bestuursleden is dat
heel droevig. Schepen Heidi Elpers (CD&V) trachtte daar komisch op te reageren door te melden dat ze
allemaal het volste vertrouwen hebben in de bevoegdheid van de schepen, waarmee ze onmiddellijk haar
desinstresse toegaf.
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Kalender 2018

Gun

Kalender toont data van de activiteiten georganiseerd door N-VA – Lennik² of een
aantal speciale waarvan wij vermoeden dat ze u van dienst kunnen zijn.
14 oktober 2018 vormt alvast een heel belangrijke datum. Aarzel niet om ons te
helpen in het overtuigen van vrienden en buren dat Lennik nood heeft aan een
ander en nieuw bestuur. Wij vormen een heel vastberaden team dat er werk wil
van maken.

Gemeenteraad Lennik
Nieuwjaarsreceptie N-VA – Lennik²

OCMW-raad Lennik
Mosselfestijn N-VA – Lennik²

Lennikse Feesten

Nieuwjaarsdag
Drie koningen
Valentijn
Zomeruur
Pasen
Paasmaandag
Feest van de arbeid

1-jan
6-jan
14-feb
25-mrt
1-apr
2-apr
1 mei

Najaarsetentje N-VA – Lennik²
Jaarmarkt Lennik

OLH hemelvaart
Moederdag
Pinksteren
Pinkstermaandag
Vaderdag
Vlaamse feestdag
Nationale feestdag
15

10 mei
13 mei
20-mei
21-mei
10-jun
11-jul
21-jul

OLV hemelvaart
Winteruur
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand
Kerstmis
2de Kerstdag

15-aug
28-okt
1-nov
2-nov
11-nov
25-dec
26-dec
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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 2017

Augustus 2017

September 2017

Oktober 2017

November 2017

December 2017

17

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

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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