
 
 

PERSMEDEDELING :  
 
Geen prestigeprojecten door deze meerderheid ?  

 
Bij het aantreden van de bestuursploeg in Lennik (Open VLD en CD&V) onder leiding 
van Irina DE KNOP was het de grote belofte dat deze bestuursploeg geen 
prestigeprojecten ging realiseren en bezuinigen op alle manieren. De 
gemeentefinanciën, al meer dan 25 jaar beheerd door burgemeesters van Open VLD 
signatuur, staan er niet goed voor.  

De N-VA-LENNIK KWADRAAT fractie ontkent niet dat het zware tijden voor de 
gemeentefinanciën zijn en dit niet alleen in Lennik maar in gans Vlaanderen. Kosten 
voorheen gedragen door de Federale overheid of Vlaams Gewest worden 
doorgeschoven naar het gemeentelijk vlak.  
 

Nutteloze uitgaven en verkeerde prioriteiten 

Doch het jaar was nog niet om of het bleek reeds dat deze meerheid bij zijn 
aantreden holle woorden had gesproken. Onder het mom van besparingen moest 
men zelfs zes mensen ontslaan waaronder mensen met meer dan twintig jaar dienst. 
Momenteel komt de meerderheid in een nieuwe versnelling voor uitgaven waarvan 
men het nut niet kan snappen. Een opsomming :  

1. men wenst een polyvalente zaal te bouwen in Eizeringen ;  

2. het verkeersplan van de schepen van mobiliteit Yves De Muylder krijgt vorm. 
Nadat hij de Markt overspoelde met nieuwe lijnen en een massa verkeerstekens, 
nam hij het Masiusplein (of binnenkort Masiusdoorgang) onder handen voor een 
prijskaartje van 19.000 € (alleen al voor het Masiusplein). Stellen wij ons de vraag of 
er een echte meerwaarde door die ingrepen is ;  

3. binnenkort wordt het gebouw van het OCMW verkocht en nemen de diensten van 
het OCMW hun intrek in de Dekenij. Voor deze ingreep dient men voor een kleine 
400.000 € aan verbouwingskosten te doen. Om het anders te zeggen : met de 
opbrengst van de verkoop dient men de kosten te betalen. Rekensom is : de 
gemeente is een gebouw kwijt en de culturele activiteiten in de Dekenij worden 
opgedoekt, anders gezegd een verarming van de gemeente;  



 

 
4. het Dorpsplein in Gaasbeek werd vernieuwd. Op zich zelf een goede zaak ...... er 
mocht wat aan gebeuren ! Doch het prijskaartje is niet te geloven : 35.000 € en dit 
voor ondermeer twee banken (die elk 7.000 € kosten) en platanen die elk 500 € 
kosten enz..... 
 

Nieuwe "investering" op komst  

Momenteel plant de meerderheid ook het oprichten van een kunstwerk / monument 
ter gelegenheid van het einde van de Eerste Wereldoorlog en van de hand van 
Koenraad Tinel (maker van Prins). Men wenst dit te plaatsen op het nieuwe kerkhof 
van Sint-Kwintens-Lennik.  

Op zichzelf vinden we dat deze verschrikkelijke gebeurtenis niet uit ons geheugen 
mag worden geveegd en bovenal mogen we niet de jonge mensen vergeten (ook 
Lennikenaren) die hun leven gaven voor onze vrijheid.  

Evenwel om hiervoor 100 jaar na de feiten nog een monument op te richten terwijl op 
elk kerkhof hiervoor reeds een gedenksteen staat met de namen van de gevallen 
Lennikenaren dan hebben we het al moeilijk.  Bovendien waren er in Lennik geen 
speciale oorlogshandelingen. Als men weet dat dit monument meer dan 26.000€ 
gaat kosten en dit in tijden van besparingen dan fronsen wel onze wenkbrauwen.  
 

Veiligheid geen prioriteit  

Op de laatste gemeenteraad werd nota genomen van de beslissing van de 
politieraad om een nieuw politiegebouw te bouwen. Onze fractie stemde hiervoor 
terwijl de huidige meerderheid zich onthield. Zij verklaarden dat Lennik deze kosten 
(ongeveer 67.000€ gespreid over 4 jaar) niet kan dragen.  

Terwijl veiligheid toch één van de hoofdbekommernissen moet zijn van een 
gemeente. Maak de rekening van bovenstaande uitgaven ......... en men kan zien dat 
veiligheid niet meer voorgaat maar wel uitgaven waarvan de zin ons ontgaat.  

Klaarblijkelijk komt er nog geen einde aan de "zotte" uitgaven naar we vernemen.  
De mensen die ontslagen werden zullen het graag horen, nu ze weten waar hun 
gederfd loon moet voor dienen.  
 

Fractie N-VA- Lennik Kwadraat  


