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Hartelijk dank voor uw zeer talrijke opkomst
 Minister, staatsecretaris en Willy Sommers steunen

Geert
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Jouw gemeente in cijfers
De overheid in Lennik

Gun

De gemeentemonitor is onlangs voor het eerst verschenen. Uitgangspunt is het beschrijven van 'de toestand'
van elke gemeente in Vlaanderen. De gemeentemonitor bevat een 200-tal indicatoren, waarvan een 70-tal
afkomstig uit een grootschalige bevraging bij een representatief staal van de inwoners in elke Vlaamse
gemeente.
Het document werd samengesteld door samenwerking van Agentschap voor Binnenlands Bestuur en Statistiek
Vlaanderen.
Zeker met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht vormt de gemeentemonitor een heel interessante
barometer. Wat vindt de inwoner van Lennik van het beleid dat werd gevoerd door het huidige bestuur? Waar
bevinden zich de pijnpunten, de werkpunten? Waar komt het huidige bestuur sterk naar voor en waar helemaal
niet? Een antwoord op vele van die vragen vindt u in deze analyse.
Hoe tevreden zijn Lennikenaren?
De gemeentemonitor tracht een beeld te geven over hoe inwoners denken over hun gemeente. Verschillende
fragmenten worden aangeraakt:
• De netheid van straten en voetpaden
• De verplaatsingen
• De verkeersveiligheid
• Het ondernemingsklimaat
• De voorzieningen
• ...
• Het bestuur
'Jouw gemeente in cijfers', brengt een selectie van 100 relevante omgevingsindicatoren in beeld. Dit rapport
werpt een eerste snelle blik op de gemeente. Het is een publicatie in het kader van de gemeente- en
stadsmonitor en is een eerste scan van de gemeente.
In totaal wordt in 13 hoofdstukken en 152 pagina’s een beeld geschetst over de impressie die de inwoner heeft
over zijn of haar gemeente qua:
• Demografie
• Overheid
• Ruimte en infrastructuur
• Armoede
• Wonen en woonomgeving
• Samenleven
• Mobiliteit
• Onderwijs en vorming
• Natuur, milieu en energie
• Ondernemen en werken
• Cultuur en vrije tijd
• Zorg en gezondheid
De Gemeentemonitor is een uniek monitoringsinstrument, waarbij voor elke gemeente op een uniforme manier
zowel geregistreerde data als onderzoeksgegevens worden geïntegreerd in één rapport. Op deze manier kan
elke gemeente worden vergeleken met een andere, uitgezonderd de 13 centrumsteden, waarvoor omwille van
een verschil in profiel een stadsmonitor werd opgesteld.
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Jouw gemeente in cijfers
De overheid in Lennik

Gun

Een aantal van de meetpunten zijn puur gelegen aan de omgeving waarin de gemeente zich bevindt of aan de
infrastructuur die op lange termijn werd ontwikkeld. Bevolking, woonomgeving, infrastructuur, natuur,
armoede, … vallen eerder onder deze groep van factoren.

Wanneer men een analyse wenst te maken van de mening van de Lennikenaar over het huidige bestuur van de
gemeente Lennik, spitsen we ons best toe op het hoofdstuk ‘Overheid’. Hierin vinden we de mening van de
Lennikenaar op onderwerpen als:
• Verspreiding van informatie
• Consultatie van bewoners
• Loketvoorzieningen
• Vertrouwen in de overheid
• Algemene dienstverlening
• Vertrouwen in de politie
• Digitale dienstverlening
• Vertrouwen in de pers/media
Indien men de cijfers van Lennik van naderbij evalueert en vergelijkt met de resultaten van alle gemeenten van
het Vlaams Gewest (uitgezonderd de 13 centrumsteden), blijkt dat Lennik over zowat gans de lijn slecht tot heel
slecht scoort.
Pluim voor de administratie
Het enige punt waar Lennik als gemeente beter scoort dan het gemiddelde in Vlaanderen is de
loketvoorzieningen. Een dikke pluim voor de administratie. Zeker nu blijkt dat Lennik op alle andere vlakken
slecht tot zeer slecht scoort in vergelijking met de rest van Vlaanderen, is de score die de administratie haalt
voor de service aan het loket een topper.
De gemeente Lennik kleurt diep rood
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van alle meetpunten die gedaan werden omtrent de ‘Overheid’. Er
werd een gewogen score opgemaakt waarin de termen voor volgende % meetellen:
• ‘Ontevreden’ en ‘Oneens’
• ‘Neutraal’
• ‘Tevreden’ en ‘Eens’

0%
50%
100%

Op deze manier kan een objectief gewogen en betrouwbare vergelijking gemaakt worden tussen Lennik en alle
ander gemeenten in Vlaanderen (uitgezonderd de 13 centrumsteden).
Op geen enkel punt waar het huidige Open-VLD-CD&V-bestuur een directe impact heeft, scoort Lennik beter dan
de gemiddelde gemeente in Vlaanderen. Lenniks scoort op alles slechter tot veel slechter dan het gemiddelde
van het Vlaams Gewest. Het bestuur van de gemeente Lennik is gebuisd.
Tijd voor verandering! U kan daar aan meehelpen!
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Jouw gemeente in cijfers
De overheid in Lennik
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“Het is allemaal egoïsme”
volgens Willy De Waele (Open-VLD)

Erik

We willen u de zienswijze van Willy De Waele (Open-VLD) niet onthouden
Op de gemeenteraad van april behandelde men het project Steenuil aangebracht door Geert De Cuyper, dit
project wordt in het volgend nummer uitvoerig besproken. Rond de Veldstraat plant men de inplanting van
meer dan 90 woningen. Het is één van de vele projecten van IMMO-kantoren die Lennik momenteel belagen.
Toch willen we u de zienswijze van Willy De Waele (Open-VLD) niet onthouden. Menig persoon rond de tafel
fronste de wenkbrauwen, vooral de inwoners van de Veldstraat die in groot aantal (+/- 40) aanwezig waren.
Zijn standpunt was klaar en duidelijk: “Wat komen jullie hier doen, het is allemaal egoïsme en schandelijk dat
een politieke partij het project steunt.” Volgens hem komen die woningen er gewoon.
Hij schermt veelvuldig met het principe van het algemeen belang, maar wat is dit algemeen belang eigenlijk?
Algemeen belang:
• Het algemeen belang is in feite het belang van iedereen, dus niemand uitgesloten. Dit begrip wordt echter
door politici misbruikt om iedereen het idee te geven dat het zijn belang is. Maar in werkelijkheid is dit
“politieke algemeen belang” niets anders dan het belang van de groep die een wet maakt, die de macht
heeft, ten koste van alle andere mensen. (vrijspreker)
• Het algemeen belang (Latijn: bonum commune) is datgene dat voor het welzijn van het volk in zijn geheel
nuttig, gewenst of nodig is. De term is - hoewel niet eenvoudig te definiëren - toch in de maatschappelijke en
politieke discussie binnen democratieën onmisbaar. Ze duidt er beslist niet op wat het volk - als het
bijvoorbeeld over allerlei zaken zou stemmen - kennelijk wil. Het omgekeerde is het individueel belang.
(Wikipedia)
Het begrip is dus heel subjectief. Wat is eigenlijk algemeen belang ? Waar ligt de lijn ? en wie bepaalt dit ?
•
•
•
•

Sommige mensen hebben liever meer groen terwijl anderen liever bredere wegen hebben
Sommigen willen beter openbaar vervoer terwijl anderen liever de wagen nemen
Sommigen hebben graag veel licht in de straat terwijl anderen liever de sterren zouden kunnen zien
Sommigen willen dat iedereen een woning kan verschaffen terwijl anderen de open ruimte beschermen

Het is dus steeds afwegen tussen voor en nadelen. Het is niet aan een college in het gemeentehuis om te
bepalen wat het algemeen belang is. Een openbaar debat is er nooit geweest over wat in de Veldstraat gaat
gebeuren en ook nooit over de toekomstvisie van onze gemeente op het vlak van bouwen en invullen van de
ruimte. Het bepalen van het algemeen belang door zes personen en misschien hun achterban lijkt mij dan ook
weinig gedragen door de bevolking.
Men weet ook niet welke belangen er achterin de coulissen zich afspelen om te schermen met het algemeen
belang. Kunnen er ook geen individuele belangen meespelen? Dus beste Willy, leg dit argument maar in het
bakje van de onzin en spreek misschien beter over het welzijn van elke Lennikse burger.
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Inkomsten van de politieker in Lennik (deel 3)

Erik

We ondervonden dat de burger aangesproken is door onze publicatie in verband met wat de Lennikse politieker
nu verdient aan zijn politiek mandaat. Wij hebben onze inkomsten reeds voor de vakantie vorig jaar bekend
gemaakt zonder omwegen en zonder franjes. Bij de meerderheid ligt dit dus zeer moeilijk . Zoals we nu al meer
dan 5 jaar gewend zijn, wil men sommige eigenlijk alle potjes gedekt houden. We konden ook reeds vaststellen
dat de betalende mandaten bij slechts twee leden van het college zijn terechtgekomen.
De Lijn

De Lennikse burger verwees ons dan ook terecht naar het jaarverslag van “DE LIJN” waar de inkomsten klaar en
duidelijk zijn weergegeven. Zoals men vroeger reeds kon lezen heeft de burgemeester een mandaat als
bestuurder bij de Lijn. Dit werd door haar een beetje geminimaliseerd op het vlak van de inkomsten. De
werkelijkheid toont ons echter dat men er geen aalmoes krijgt.
Als bestuurder kreeg de burgemeester een vaste vergoeding van € 2.900,42 in 2016, ze woonde tevens alle van
de veertien vergaderingen mee waarvoor ze een bedrag van € 4.060,56 kreeg.
In totaal zitten we dus als bestuurslid aan € 6.960,98.
Bovendien is ze lid van het auditcomité waar ze 4 van de 6 vergaderingen meemaakte. Dit vormt een bedrag van
€ 1.165,90. In totaal is dit zitje dus € 8.126,88 per jaar waard.
Haviland

We hebben een vertegenwoordiger in het bestuur van Haviland (een samenwerkingsverband tussen gemeenten)
namelijk schepen Heidi Elpers (CD&V). In het totaal zijn er (volgens de jaarrekening 2017) niet minder dan 47
bestuurders. Men kan zich de vraag stellen of dit nog wel iets van deze tijd is zeker na de schandalen in de
verschillende intercommunales.
Uit het jaarverslag 2017 kan men het één en ander afleiden. Zoals ik al schreef 47 bestuursleden en een
voorzitter en drie ondervoorzitters. In totaal dus 51 personen.
Voor de bestuurders werd er in het totaal bedrag van € 162.213,67 uitgegeven. Een simpele deling 162.213,67 /
47 toont aan dat dit € 3.451,35 gemiddeld per bestuurder is.
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Jouw gemeente in cijfers
Het onderwijs in Lennik

Gun

In de reeds besproken gemeentemonitor worden verscheidene analyses gemaakt, ook het onderwijsaanbod in
Lennik wordt geëvalueerd.
De vernietiging van de bouwvergunning van nieuwe gebouwen voor gemeenteschool ‘t Rakkertje heeft heel wat
commotie veroorzaakt. Het gemeentebestuur heeft de werken laten van start gaan terwijl ze wisten dat nog een
beroepsprocedure liep tegen de bouwvergunning. In een poging hun politiek vel te redden, hebben
verscheidene leden van het bestuur van onze gemeente leugens de wereld ingestuurd en publiekelijk de
wettelijke regels in twijfel getrokken.
Men mag toch wel verantwoordelijker omspringen met dit lang aanslepend dossier dat de Lennikse
belastingbetaler al zeker meer dan € 1,552.968 gaat kosten.
De Gemeentemonitor toont, in een breder kader, hoe het staat met het onderwijsaanbod in Lennik.
De analyse van de cijfergegevens
In de gemeentemonitor worden 3 groepen onderscheiden:
• Kleuters:
• Lager school:
• Middelbare school:

van 2,5 tot 5 jaar
van 6 tot 11 jaar
van 12 tot 17 jaar

Voor elk van de 3 leeftijdscategorieën wordt de verhouding gemaakt tussen het aantal bezette schoolbanken en
het aantal kinderen van de bewuste leeftijdscategorie dat in Lennik woont.
Inwoners Lennik héél tevreden over het aanbod
Vooraleer we de 3 categorieën van naderbij analyseren, is het ook interessant te evalueren hoe de Lennikenaar
denkt over het onderwijsaanbod in de gemeente.

Wanneer we op een gelijkaardige manier tewerk gaan als bij de analyse van de overheid en op dezelfde manier
een gewogen score berekenen, wordt heel snel duidelijk de inwoner van Lennik heel tevreden is over het
onderwijsaanbod in de gemeente in alle leeftijdscategorieën. In die gewogen score krijgen de termen
‘Ontevreden’ en ‘Oneens’ 0%, de term ‘Neutraal’ 50% en de termen ‘Tevreden’ en ‘Eens’ 100%. In de twee
analyses doet Lennik het beter dan de reeds hoge score in het Vlaams gewest (2% en 3% beter).
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Jouw gemeente in cijfers
Het kleuteronderwijs in Lennik

Gun

Het onderwijsaanbod in het kleuteronderwijs
Volgende tabel toont over een periode van 10 jaar het aantal leerlingen tussen 2,5 en 5 jaar ingeschreven in
scholen in Lennik en het aantal kinderen van die leeftijdsgroep woonachtig in Lennik.

De cijfers tonen een lichte stijging van het aantal kleuters woonachtig te Lennik. Over een periode van 10 jaar is
het aantal kleuters dat in Lennik woont met 0,5% per jaar gestegen, een stijging met 13 eenheden.

In de vergelijking met het Vlaams Gewest wordt duidelijk dat Lennik vorig jaar meer dan 50% meer
schoolbanken had voor kleuters dan dat er kleuters woonachtig waren in Lennik. De trend is stijgend.
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Jouw gemeente in cijfers
Het lager onderwijs in Lennik

Gun

Het onderwijsaanbod in het lager onderwijs
Volgende tabel toont over een periode van 13 jaar het aantal leerlingen tussen 6 en 11 jaar ingeschreven in
scholen in Lennik en het aantal kinderen van die leeftijdsgroep woonachtig in Lennik.

De cijfers tonen een daling van het aantal leerlingen woonachtig te Lennik . Over een periode van 10 jaar is het
aantal lagere schoolkinderen dat in Lennik woont met 0,8% per jaar gedaald, een daling met 49 eenheden.

In de vergelijking met het Vlaams Gewest wordt duidelijk dat Lennik sinds 2011 meer dan het dubbele aantal
schoolbanken heeft voor leerlingen dan dat er leerlingen woonachtig waren in Lennik. De trend is stabiel.
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Jouw gemeente in cijfers
Het middelbaar onderwijs in Lennik

Gun

Het onderwijsaanbod in het middelbaar onderwijs
Volgende tabel toont ons per jaar het aantal leerlingen tussen 12 en 17 jaar ingeschreven in scholen in Lennik en
het aantal kinderen van die leeftijdsgroep woonachtig in Lennik.

De cijfers tonen een daling over de jaren heen. Over een periode van 10 jaar is het aantal middelbare
schoolkinderen dat in Lennik woonachtig is met 1,3% per jaar gedaald, een daling met 93 eenheden.

In de vergelijking met het Vlaams Gewest wordt duidelijk dat Lennik sinds 2016 meer dan het dubbele aantal
schoolbanken heeft voor leerlingen dan dat er leerlingen woonachtig waren in Lennik. De trend is stijgend.
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Jouw gemeente in cijfers
Het onderwijs in Lennik

Gun

De gemeentemonitor toont duidelijk een aantal trends aan tijdens het afgelopen decennium:
• Het totaal aantal bezette schoolbanken (Kleuter, Lagere en Middelbaar) in Lennik is met 187 stuks
(gemiddeld 0,7% per jaar) toegenomen

• Het totaal aantal jongeren dat schoolloopt (2,5 tot 17 jaar) en in Lennik woont is met 129 stuks (gemiddeld
0,8% per jaar) afgenomen

De gemeente Lennik heeft een enorm scholenaanbod (In relatie tot het aantal inwoners één van de grootste van
Vlaanderen) en een dalende populatie schoolgaande jeugd. Alle netten worden vertegenwoordigd. Ongetwijfeld
liggen historische ontwikkelingen, de centrale ligging van Lennik langs verschillende steenwegen en het feit dat
onze gemeente veel mensen tewerkstelt, mee aan de basis van deze onderwijsrijkdom en aantrekkingskracht.
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Haviland heeft véél werk in Lennik

Erik

Haviland kent men in Lennik voornamelijk door haar “bijdrage” voor gemeentelijke werken sinds het aantreden
van de nieuwe meerderheid. Momenteel staan er vijf projecten in Lennik op hun programma. (volgens hun
website)
• Nieuwbouw muziekacademie en bib van Lennik
“Om de goede werking van de academie en de bibliotheek te verzekeren in de gemeente Lennik, is er volgens
het college hoge nood aan herinrichting, sanering en eventueel sloop en/of uitbreiding van de gebouwen in de
Schapenstraat 40-42 te 1750 Sint-Martens-Lennik.”
Interessant om melden is dat de foto op de website van Haviland die bij dit project getoond wordt, een beeld is
van … Het Sint-Godelieve-Instituut. Wanneer de projectleider hiervan door Gun Mignon werd op de hoogte
gebracht, vond diezelfde projectleider het niet meer dan normaal om aan Gun een correcte foto te vragen. De
oppositie moet dus de kwaliteit van de communicatie controleren én garanderen.
• Verbouwing brandweerkazerne van Lennik
“De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft de Peugeot garage gelegen langs de Ninoofsesteenweg 124 te
Eizeringen Lennik aangekocht met de bedoeling deze te verbouwen tot een brandweerkazerne. De
brandweerpost gelegen te 1750 Lennik in Karel Keymolenstraat 4 wordt verhuisd naar de nieuwe locatie.”
• Renovatiewerken gemeentehuis Lennik
“Het gemeentebestuur van Lennik wil het gemeentehuis grondig laten renoveren.”
• Verbouwing en uitbreiding van de feestzaal in sporthal Jo Baetens in Lennik
“De gemeente Lennik wil de bestaande feestzaal volledig verbouwen. Daarnaast wil de gemeente een
omnisportzaal, een nieuwe keuken en een ruime cafetaria voorzien van een terras. Na enige vertraging is eind
december 2017 de omgevingsvergunning dan toch gunstig verklaard. De architect is bezig met de afronding van
het ontwerpdossier.”
• Verbouwen van de bijgebouwen van de dekenij van Lennik
“Voor de opmaak van de architectuurplannen heeft Haviland een dossier voor het aanstellen van een architect
gepubliceerd. (website Haviland)“
Vier van de vijf projecten worden rechtstreeks betaald door Lennik. We zijn in het laatste jaar van de legislatuur
en geen enkele van de bouwwerken is al begonnen. De vraag stelt zich dus pertinent hoever de gemeente zich
heeft geëngageerd bij deze werken en hoezeer de afrekening op het beleid zal wegen wanneer er een andere
bestuursmeerderheid zou komen.

14

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

De varia van de gemeenteraad van
26 maart 2018 (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.
Lien
• Informatief, u weet dat er een aantal wijzigingen zijn uitgevoerd in het uitreiken van het rijbewijs. Is de
gemeente op de hoogte hiervan en volgt de gemeente de nieuwe regelgeving? Burgemeester Irina De Knop
(Open-VLD) antwoordde dat de gemeente uiteraard de wetgeving volgt (later in de VARIA zal blijken dat deze
uitspraak sterk afhankelijk is van welke regelgeving het betreft). De reden van de vraag is dat aan alle
gemeenten de vraag werd gesteld of ze op de hoogte waren en de gemeente Lennik heeft hierop nog steeds
niet geantwoord. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) zou het navragen.
Gun
• De werken aan de Frans Van der Steenstraat duren intussen lang en zorgen voor een aantal problemen wat
betreft de toegankelijkheid van de huizen, zeker voor inwoners die niet goed te been zijn. Doen jullie hiervoor
het nodige? Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) bevestigde dat er voor 2 locaties maatregelen waren
getroffen. We hebben een derde locatie doorgespeeld en opvolging leerde dat ook 2 weken na de bevestiging
door de schepen nog geen stappen werden ondernomen.
• Tijdens de VARIA van de vorige gemeenteraad heb ik de actie ‘nomineer een dak en wordt stroomversneller’
van minister Tommelein (Open-VLD) naar voor gebracht. Heeft de gemeente hierin stappen ondernomen,
want ik heb in ieder geval niets gezien? Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) en bevoegd schepen Heidi
Elpers (VD&V) begonnen aan een warrige, onduidelijke uitleg waarin ze een aantal onzinnige vragen stelden
en meldden dat ze veronderstelden dat de bevoegde ambtenaar naar alle waarschijnlijkheid de sporthal zou
genomineerd hebben. De uitleg toonde duidelijk aan dat beide dames alweer niet wisten waarover ze het
hadden. De actie van de minister wilde burgers betrekken bij het nomineren van daken om zonnepanelen aan
te brengen. Eén ambtenaar die één locatie nomineert levert niets op want slechts één stem en alweer geen
betrokkenheid van de burger, wat net de ambitie was van het project.

VARIA
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De varia van de gemeenteraad van
26 maart 2018 (II)

Gun

Gun
• De 14-daagse tegen zwerfvuil. Wanneer men op de website van Lennik wilde op zoek gaan naar wat Lennik
betekende in de nationale zwerfvuilactie, kon men maar beter de tijd nemen. Bij de hoofstukken afval,
afvalbeheer, burger, … was er helemaal niets terug te vinden. Enkel in één agenda die op de site beschikbaar
is, stond vermeld dat Lennik deelnam aan de zwerfvuilactie. Wanneer men het agendapunt aanklikte
verscheen een rommelige pagina waar stukken tekst in een warrige lay-out werden gepresenteerd, waar
delen van tekst werden herhaald, … totaal niet aantrekkelijk en inhoudelijk interessant voor de
geïnteresseerde burger. U bent als schepen verantwoordelijk voor de communicatie naar de burger, dan ga ik
er ook van uit dat u de kwaliteit controleert waarop de communicatie verloopt. Breng links aan op elke pagina
die over afval handelt, zorg ervoor dat de informatie die wordt voorzien duidelijk en overzichtelijk wordt
gepresenteerd. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) wilde de schuld alweer in de schoenen van de
oppositie schuiven door te melden dat de zwerfvuilactie intussen was afgelopen en dat we dit vroeger
hadden moeten melden. Bevoegd schepen Heidi Elpers (CD&V) probeerde er zich tussenuit te praten door te
zeggen dat ze zelf alle informatie hierover kent en dat ze dus geen gebruik moet maken van de website om
informatie te verzamelen. De wereld kan droevig in elkaar zitten.
• Gisteren was er een optreden door oud-gemeenteraadslid Fried Ringoot in de feestzaal van de Jongensschool
van Sint-Martens-Lennik. Het optreden was een initiatief ten voordele van het Kankerfonds. Wanneer ik
kaarten bestelde bleek ik de laatste kaarten te hebben besteld en wanneer we gisteren net voor 15:00
arriveerden gingen we er van uit dat er amper plaats ging zijn. Groot was onze verbazing toen bleek dat er
meer dan 50 stoelen vrij waren. We weten dat er héél wat steunkaarten zijn verkocht, ook door mensen die
niet naar de show konden komen. Maar het is heel droevig dat voor een actie zoals deze voor een goed doel,
geïnteresseerde mensen wordt gemeld dat er geen plaats meer is terwijl er nog meer dan 50 plaatsen vrij
waren, potentieel 50 keer de inkomprijs en een aantal consumpties waar geen inkomsten tegenover staan.
Schepen Heidi Elpers (CD&V) antwoordde dat de organisator beperkt was tot 180 stoelen en dat de
regelgeving en de brandweer beletten om meer stoelen te zetten.
Geert
• Een informatief vraagje aan Filip Van Ginderdeuren (onafhankelijke) omtrent de bibliotheek. Men had in
oktober Haviland aangesteld over de lift en de herinrichting van de bibliotheek. Tegen maart zou de studie
klaar zijn, waar staan we hiermee? Schepen Filip Van Ginderdeuren (onafhankelijke) en schepen Heidi Elpers
(CD&V) antwoordden beiden dat ze er mee bezig waren, maar dat er nog geen studie klaar was, men was nog
steeds bezig met de bevraging.
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De varia van de gemeenteraad van
26 maart 2018 (III)

Gun

Geert
De gemeenteschool van Eizeringen. Het is een project dat reeds lang bestaat, het is nooit onze bevoegdheid
geweest, maar we hebben tijdens de vorige legislatuur steeds de voorstellen goedgekeurd. In 2013 is de nieuwe
bewindsploeg aan de macht gekomen, tussen 2013 en 2017 is er amper of niets gebeurd en plots in 2017 is het
project in een stroomversnelling terecht gekomen. Er is een bouwvergunning goedgekeurd, maar iedere burger
heeft het recht om bezwaren in te dienen en/of in beroep te gaan, zeker wanneer het hem rechtstreeks
aanbelangt. Ondanks het feit dat er een beroep hangende was voor de “Raad Van Vergunningbetwistingen”
heeft men toch de aannemer de toestemming gegeven om hals over kop te starten met de werkzaamheden.
Tijdens een eerdere gemeenteraad van december 2017 heeft het bestuur bij monde van Johan Limbourg
gemeld dat het beroep inhoudelijk geen betrekking had op het gebouw zelf. Ik ben het dossier gaan inzien en
heb waargenomen dat het beroep wel degelijk betrekking heeft op de rooilijn, de bouw hoogte en dergelijke. Ik
heb toen ook gevraagd wat er zou gebeuren indien de bouwvergunning zou vernietigd worden, waarop schepen
Johan Limbourg antwoordde dat de werken tijdelijk zouden worden stopgezet indien dit zich zou voordoen.
Begin maart las ik in de krant “Gemeente Lennik legt de eerste steen” waarop ik dacht “Ge moet maar durven,
stel dat de vergunning wordt vernietigd!” In februari is de zaak gepleit en nu intussen is de beslissing gevallen
dat de vergunning werd vernietigd. De raadsheer van de gemeente werd hiervan vorige week op de hoogte
gebracht, maar het kan aan de facteur liggen dat hij dit nog niet heeft ontvangen. Vandaag staat de uitspraak
ook te lezen op de website van de RVVB. U hoeft dus niet te wachten op uw raadsman, u kan het al gaan lezen.
Wat me vooral verontrust is dat de werken blijven voortduren. Gaan de werken worden stopgezet of gaat de
gemeente zich niet houden aan de wetgeving? Graag een antwoord Johan. Voorzitter Koenraad Ameys zegt
hierop dat de burgemeester gaat antwoorden namens het College. Burgemeester Irina De Knop antwoordt dat
Johan Limbourg (Open-VLD) wel mag antwoorden, maar ze kan er niet aan doen, ze wil zelf hierop antwoorden.
De burgemeester stelt vast dat de ene facteur sneller heeft gewerkt dan de andere en laat uitschijnen dat ze
officieel nog van niets weet. “Als wij al gestart zijn met de start van de bouw van de school dan is dat omdat er
een maatschappelijke nood is, omdat dit dossier al heel lang klaar staat. Het is uit die maatschappelijke
noodzaak dat wij het risico hebben genomen om aan te vangen met de werkzaamheden, goed wetende dat de
betwistingen soms jaren kunnen aanslepen en omdat we onze Lennikse kinderen niet in de onzekerheid willen
laten vertoeven. We zullen de gevolgen van onze beslissing moeten dragen. Ik stel alleen vast en dat is intussen
nog maar eens bewezen, dat het maatschappelijk egoïsme gigantisch groot is en dat jammer genoeg dit soort
procedures en instanties het toelaten om te blijven procederen, ook al is er tot vervelens toe gezegd ‘ja, er is
een vergunning en ja dat dossier is in orde’, kunnen we hier in dit land blijven procederen tot het oneindige. Tot
daar mijn tussenkomst, ik heb daar verder niets aan toe te voegen. Ik stel voor dat we daar op de volgende
gemeenteraad op terug komen met alle elementen waarover we dan beschikken.” Geert vroeg hierop of Irina
de grondwet ooit al eens gelezen heeft, want we leven in een democratisch land en het is een grondwettelijk
recht voor elke burger om gebruik te maken van de wetten die door het parlement zijn goedgekeurd. Dat de
burgemeester het de mensen gaat kwalijk nemen dat zij op basis van hun rechten beroep aantekenen tegen een
beslissing is betreurenswaardig, zeker nu blijkt dat volgens de rechterlijke uitspraak hun beroep gegrond werd
verklaard. Dit geeft de indruk dat we ons eerder in Turkije of in Noord Korea bevinden. Wat me ook stoort is dat
de gemeente, die bouwheer is, de uitspraak niet naleeft. We hebben als gemeente geen vergunning, die is
vernietigd, er mag dus in princiepe niet verder gebouwd worden vanaf morgen. Het nu rustig bestuderen vormt
geen optie meer.
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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
18

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!
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Januari 2018

Februari 2018

Maart 2018

April 2017

Mei 2017

Juni 2017

Juli 2017

Augustus 2017

September 2017

Oktober 2017

November 2017

December 2017
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Een tribune voor de Lennikenaar

Leven
Liefde
Lennik

Hoofdredactie: Gun Mignon
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