
      PERSBERICHT :   
 

 

Geen meerderheid voor het Budget 2012 –  

LENNIK² roept op tot respect en volwassen dialoog 

 
 

28/03/2012. Reactie van LENNIK KWADRAAT in verband met de persmededeling van 

Irina De Knop over het niet goedkeuren van het Budget 2012. 

 

LENNIK² stelt vast dat Irina De Knop er een sport van maakt om de waarheid geweld aan 

te doen.  Ze moet eens begrijpen dat, om een budget te stemmen, zij een meerderheid 

dient te hebben in de gemeenteraad, wat ze momenteel niet heeft (nog slechts 6 van de 

19 raadsleden). Het is haar taak om rust en oplossingen te brengen en er zeker voor te 

zorgen dat er altijd een consensus wordt gevonden. Eind vorig jaar nog maakte 

gemeenteraadslid Van Eeckhoudt (CD&V) deze opmerking.  

Onze voorwaarden om dit budget goed te keuren zijn genoegzaam bekend aan haar en 

werden een week voor de gemeenteraad zelfs nog eens gepubliceerd in ons blad. 

Aangezien zij vastbesloten is, om God weet welke reden, haar willetje gewoonweg op te 

leggen, besloten we – consequent – ons te onthouden op het voorgelegd budget. Met 

onze vragen werd immers op geen enkel moment rekening gehouden.  

 

Wat betreft de drie moties die we voorlegden op de gemeenteraad, kan het volgende 

worden gezegd. Deze dossiers zijn van zeer dringende aard (o.a. muziekschool en Infrax-

glasvezelkabel) en werden effectief zelfs besproken op het College van 9 maart. Het 

toneeltje dat werd opgevoerd door haar dat zij van niets wist, lijkt ons dan ook meer op 

een tragi-komedie.  

We blijven erbij dat mevrouw DE KNOP misschien wel kan trachten Lennik naar de 

knoppen te helpen, maar dan wel zonder de hulp van LENNIK KWADRAAT (voorheen 

LENNIK2000).  LENNIK KWADRAAT staat voor een open en democratisch beleid, voor 

dialoog, voor respect voor de aangegane engagementen en afspraken en niet voor 

nieuwe geldverslindende projecten van 1 persoon die niet de ganse Lennikse bevolking 

ten goede komen.  

Tenslotte verwijst Irina De Knop in haar persbericht naar de dringende kost van de 

aankoop van een ziekenwagen. Onze partij is van de noodzaak overtuigd en behield deze 

aankoop op het vorige budget....... zij heeft deze uitgave vorig jaar om een 

onbegrijpelijke reden geschrapt. Dus eigenlijk had die ziekenwagen al in de kazerne 

kunnen staan!  Ons dit voor de voeten werpen, is nogmaals een bewijs van slechte wil.  

  



 

 

Het bestuur en de mandatarissen van LENNIK KWADRAAT roept nogmaals op, en 

voornamelijk naar de OpenVLD toe, om op een volwassen manier uit deze impasse te 

geraken, op te houden met deze confrontatie-techniek, en eindelijk over te gaan tot een 

normale overlegcultuur. En dit in het algemeen belang van Lennik en zijn inwoners.  

 

Voor het bestuur van LENNIK KWADRAAT,  
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