Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Terugblikken: onze fractie zit niet stil

Geert

Vakantie : tijd voor reflectie en terugblik
De vakantieperiode is de perfecte tijd om wat te rusten, om de batterijen opnieuw op te laden, om
vrienden op te zoeken die men sinds geruime tijd niet meer gezien heeft, om er met het gezin op uit
te trekken.
Deze periode geeft ons eveneens de tijd om wat terug te blikken op hetgeen zich in onze gemeente de
laatste jaren heeft afgespeeld.
De werkkracht van onze mandatarissen: denken – durven – doen!
Onze N-VA – Lennik²-fractie is met 8 (van de 19) gemeenteraadsleden de grootste fractie in de
gemeenteraad. Daarenboven hebben we ook 3 raadsleden (van de 9) in het OCMW. N-VA – Lennik²
vertegenwoordigt meer dan een derde van de Lennikse kiezers.
Deze zeer belangrijke vertegenwoordiging verplicht ons als oppositiepartij om het gemeentelijk beleid
van zeer nabij te volgen. Dit doen we door op gemeentelijke activiteiten en in het verenigingsleven
aanwezig en actief te zijn. Ook tijdens de maandelijkse gemeenteraadzittingen stellen we kritische
vragen en dienen we positieve voorstellen in.
Onze fractie zit niet stil
Sinds de start van de huidige legislatuur op 2 januari 2013 hebben onze gemeenteraadsleden op de 42
gemeenteraden reeds 273 agendapunten ingediend waarbij enerzijds om uitleg werd gevraagd
omtrent de werking van de gemeente, doch waarbij eveneens voorstellen werden ingediend in het
belang van het welzijn van de Lennikse burger. Tevens wordt per gemeenteraad gemiddeld een 10-tal
mondelinge vragen gesteld, dit betekent nogmaals meer dan 400 tussenkomsten!
Zwaar gebuisd
We kunnen er niet naast kijken dat het huidig Open-VLD-CD&V-bestuur zeer weinig echte initiatieven
neemt en volgens zowat alle krantenenquêtes zeer slecht scoort (zie ook verder in “Uw gemeente
staat op plaats 279 van de 308“ in deze Lennikse Tribune).
Deze povere werking is eveneens af te leiden uit het feit dat het huidig Open-VLD-CD&V-bestuur haar
vooropgestelde investeringsprogramma niet uitvoert. In 2014 en in 2015 werden de geplande
investeringen slechts voor gemiddeld 15 % uitgevoerd!
15 op 100 is volgens schooltermen zwaar gebuisd zonder herkansingen.
Alternatief?
Reeds van bij de start van de huidige legislatuur (2013) hebben we ons voorgenomen ook voorstellen
in te dienen in het belang van Lennik en haar inwoners , dit is tot op heden zeer dikwijls gebeurd.
Slechts sporadisch worden de voorstellen door het huidige bestuur schoorvoetend en soms pas na
enkele jaren aanvaard. De meeste worden laconiek zonder enige motivering weggestemd.
In onze volgende publicatie zullen we een overzicht geven van al onze ingediende agendapunten, met
vermelding van het gevolg dat er aan gegeven werd.
N-VA – Lennik² wenst u van harte een aangenaam vervolg van uw vakantie toe!
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