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Onze voorspelling komt uit.
Een budgetcommissie (of begrotings-
commissie) oprichten op het moment
dat het budget dient te worden inge-
diend is niet alleen tijdverlies maar
ook geldverlies (zie vorig nummer).
op de gezamenlijke vraag van de
oppositie (CD&V, spa-groen en
Vlaams-belang) werd einde vorig jaar
de oprichting van een budgetcom-
missie bepleit. Zij werden bijgetreden
door 3 van de 6 VlD’ers zodat de op-
richting werkelijkheid werd. De be-
doeling van de oppositie was om
daadwerkelijk een inbreng te heb-
ben in het opstellen van het budget.
in hun motivatienota schreven ze dat
de bedoeling was mee te zoeken
naar een oplossing, beslissingen in
verband met het te voeren beleid
voor te bereiden…... lovend mis-
schien maar wel op het verkeerde
moment in onze ogen. Wat was het
resultaat op de eerste en ook laatste
vergadering van deze commissie?
aan tafel ontbrak een van de twee
CD&V vertegenwoordigers (Heidi El-
pers) en ook haar vervanger stuurde
zijn kat, de voorstellen van het an-
dere CD&V–lid (Yves De meulder)
was om de uitgaven van enkele
jaren geleden rond de actie rond
Dansant (waarbij een kunstwerk van
32.000 € ons in bruikleen werd gege-
ven) te beperken, te besparen op de
Prinsfeesten (waarbij het Prinscomité
zelf voor een groot gedeelte van de
kosten instaat) en lineair (zonder
enige motivering) op de uitgaven op
alle posten voor 5 tot 10% te bespa-
ren. Hij stelde dit voor zonder ook
maar enige berekening voor te stel-
len of detail te geven. ook vanuit het
Vlaams belang kwam er geen enkel
positief voorstel. tenslotte beperkte
de inbreng van spa-groen zich tot
het toeluisteren zonder ook maar
enige inbreng te hebben. De opposi-
tie had dus absoluut geen huiswerk
gedaan en ik bleef op mijn honger
zitten om “wereldschokkende” nieu-
wigheden te horen. tussendoor was
onze fractie nog de toeschouwer van
het geruzie tussen de voorzitter van

deze gemeenteraad (Willy De Waele
Waele) en zijn vroege partijgenoot en
schepen Eddy Warrand. na de ver-
gadering bleef ik dan ook met een
zeer wrang gevoel achter. Welke
meerwaarde heeft deze vergadering
nu gehad? tot mijn spijt moet ik zeg-
gen dat ik geen enkele meerwaarde
vind. Dezelfde bespreking had ook
kunnen doorgaan eind vorig jaar (in-
dien de begroting zou klaar geweest
zijn) op een gewone gemeenteraad.
indien elk gemeenteraadslid zijn
“huiswerk” toen zou hebben gedaan,
zoals het eigenlijk zou moeten, kon
op dat moment een grondige be-
spreking doorgaan en op het eind
van de gemeenteraad had onmid-
dellijk de stemming kunnen door-
gaan. Dan hadden we geen 3/12
hoeven te vragen en hadden we
een fors beleid kunnen voeren vanaf
de eerste dag van het jaar. Het heeft
niet mogen zijn. omdat we vinden
dat het moet vooruitgaan in de ge-
meente, we steeds positief willen wer-
ken en dat eventuele bijsturingen ook
kunnen worden gedaan via budget-
wijzigingen tijdens het jaar indien
nodig, keurden we het voorstel van
budget goed. Dit op voorwaarde dat
er naar aanleiding van de definitieve
cijfers nog enkele posten zouden
worden toegevoegd die vergeten
waren bij de opmaak: huurinkomsten
politiebureau en Woonwinkel in de
Schepenbank, actualisering van het
aankoopbedrag van de Rijkswacht-
kazerne, veiligheidswerken in de
Schapenstraat ter hoogte van het
Sint-Godelieveinstituut, studie herin-
richting dorp Gaasbeek, aankoop in-
strumenten voor de Academie Peter
Benoit, investeringen voor aanpas-
singswerken in de Academie, verbin-
ding glasvezelkabel enz.. Wat de
studies (windenergie en gemeente-
school) betreft: er kan geen enkel en-
gagement worden aangegaan om
na het uitvoeren van de voorziene
studies ook onmiddellijk over te gaan
tot de uitvoering of aanbesteding van
die projecten.

Erik O - Fractieleider
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Mosselfestijn

Reeds 42 jaar gaat ons mosselfestijn door en
is hierdoor één van de oudste etentjes in de
gemeente. Enkele sfeerbeelden
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lEnniK² staat altijd positief tegenover activiteiten
die mensen bij mekaar kan brengen. indien hierbij
ook nog een goed doel wordt geholpen, dan kan
het niet meer stuk. De Cycling marathon voldeed
aan deze criteria en lEnniK² deed dan ook met
overtuiging mee. We “huurden” een fiets van 10 uur
tot 22 uur en bemanden hem constant. Een dikke
proficiat voor de organistoren van dit evenement.
Enkele foto’s van onze medewerking:

lEnniK² wil het bestuur en de leden van Wandel-
club “De Windheren” feliciteren met hun puike
organisatie van de nationale Wandeldag die door-
ging op 26 februari 2012. meer dan 5.500 deelne-
mers moet je verdienen. Dergelijke activiteiten
brengen niet alleen onze gemeente in een positief
daglicht maar ondersteunt ook het samen-
werkingsgevoel waar onze partij steeds positief
tegenover staat.

Een nieuw hebbeding van Lennik2

Cycling Marathon in Lennik Nationale wandeldag
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lEnniK KWaDRaat (lEnniK²) is de opvolger van de lijst
lEnniK2000 en zal ook handelen in de

gedachtegang van lEnniK2000

lEnniK KWaDRaat (lEnniK²) is de enige open
lennikse lijst en dit reeds sinds 1994.

lEnniK KWaDRaat (lEnniK²) is een samen-
werkingsverband van mensen met verschillende ideeën,

doch dezelfde aandachtspunten:
Vlaams, milieugericht, progressief,

aandacht voor het culturele en verenigingsleven.

Het voornaamste was en blijft: het beste zoeken voor onze
gemeente zonder bemoeienissen van nationale partijen

en belangen vreemd aan onze gemeente vermijden.



Het staat regelmatig in de pers en het is ook een onge-
wone situatie: de meerderheid is het onder mekaar niet
eens hoe de weinige middelen, die er in deze tijd van
besparingen zijn, moeten worden gebruikt.

lEnniK² gaat steeds uit van volgende principes:
1. Vastlegging van de betaling van de vaste kosten voor

lonen en wedden van het gemeentepersoneel
2. De uitvoering van de intergemeentelijke afspraken voor

veiligheid: financiering van de politie- en brandweer-
werking

3. De invulling van de verplichtingen ten opzichte van de
werking van het oCmW en de Kerkbesturen

4. De uitvoering van de noodzakelijke werken voor het
onderhoud van de gemeentewegen en de gebouwen
van de gemeente.

5. De uitvoering van gemaakte en goedgekeurde besluiten
van de gemeenteraad en voorafgaande afspraken met
de coalitiepartner.

Pas als daarna het budget het nog toelaat kunnen er nieuwe
initiatieven en projecten voorgesteld worden. Hierbij gaat
lEnniK² er steeds van uit dat zulke initiatieven in financieel
moeilijke tijden (zoals nu) het algemene nut moeten dienen,
dus ten goede komen aan elke lennikenaar. We menen dat
dit de enige maatstaven kunnen zijn.

We begrijpen niet dat mevrouw De Knop en de open VlD
op een moment dat zij verklaren dat er geen geld meer is,
oude projecten wensen te schrappen en nieuwe (dure)
projecten wenst op te starten. En dit zonder dat er zelfs een
collegebeslissing over dit project bestaat, laat staan een
gemeenteraadsbeslissing. beslissingen die voorheen werden
genomen wensen wij in de mate van het mogelijke uit te
voeren.

De dringende aankoop van een ziekenwagen was reeds
een bekommernis van lEnniK² van vorig jaar. Deze aankoop
werd door ons behouden in de begroting van vorig jaar. Het
is evenwel mevrouw De Knop en de open VlD die vorig jaar
de aankoop schrapte.

mevrouw De Knop verwijst naar de tijdsdruk om de gemeen-
tebegroting op te stellen terwijl lennik² daar al eind vorig jaar
op wees toen er nog een gemeentelijke budgetcommissie
werd opgericht waardoor alles nog vertraagde. op dat
moment had de begroting 2012 al voorgelegd moeten
worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring!

Het advies van onze partij dat de oprichting van een ge-
meentelijke budgetcommissie best gebeurt in het eerste deel
van een werkjaar om de begroting van het jaar erop voor te
bereiden, werd in de wind geslagen.
De helft van de open VlD mandatarissen vond het eind
vorig jaar blijkbaar wel een goed idee de oprichting dan nog
goed te keuren.

in ons editoriaal kan u lezen hoe de vergadering van de eer-
ste en laatste budgetcommissie was. Een slag in het water.
We hopen van harte dat we eind maart echt aan de slag
kunnen gaan na de eventuele goedkeuring van het budget.
We letten er nauwlettend op dat er met de door ons voor-
gestelde aanpassingen en engagementen wordt rekening
gehouden.

Begrotingsperikelen in Lennik

Onderhoud beken

Foto 1 • Diepenbroekbeek
Foto 2 • molenbeek: De Diepenbroekbeek

en de molenbeek zijn voor de winter geruimd.

Volgende werken werden uitgevoerd: maaien van de
bermen waar nodig, wegnemen van storende hindernissen,
vrijmaken van de beekhoofden en ruimen van slib aan de
doorgangen onder de wegen, ruimen van slib op plaatsen
waar het aanwezige sediment de goede afvoer belemmert.
Het onderhoud van de beken is niet bedoeld om de water-
afvoer te versnellen. integendeel, in de stroomopwaarts
gelegen delen moet het water de tijd blijven krijgen om in de
bodem te dringen, zodat stroomafwaarts gelegen gebieden
gevrijwaard blijven van wateroverlast.

Restauratie kerkhofmuur rond de kerk van Eizeringen

Foto 3 • Deze restauratiewerken werden voor de winter
gestart. Ze worden uitgevoerd door arbeiders van de
gemeente.

Muziekacademie “Peter Benoit”

Foto 4 • Plaatsen van bijkomend sanitair (incl. mindervaliden-
toilet) en inrichten lerarenlokaal door de gemeentelijke werk-
lieden. Deze ruimten zullen ook door de dagschool gebruikt
worden.

Openbare werken in Lennik
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Foto 1 Foto 2

Foto 4

Foto 3



Veiligheid in Lennik

Nieuwe postzegel voor Lennik

QR-Code

info politie

met de regelmaat van een klok wordt
lennik opgeschrikt door criminaliteit.
Waren het vroeger meestal inbraken dan is
het type van criminaliteit stilaan aan het
veranderen en wordt onze gemeente af en
toe geconfronteerd met het “zwaardere”
type gaande van overvallen, mislukte
overvallen, ramkraken enz… .

Dit type van criminaliteit is verder in het zuiden van het
Pajottenland nagenoeg niet gekend. ongeveer 33 % van de
criminaliteit in de zone Pajot is te situeren in lennik alhoewel
de tendens is dat het ook meer naar het zuiden van het
Pajottenland aan het verplaatsen is. Dit is gemakkelijk te
verklaren. De nabijheid van de grootstad brussel en de zeer
gemakkelijke bereikbaarheid via grote wegen zoals de Ring
rond brussel, brusselsestraat, ninoofsesteenweg, assesteen-
weg. Het type van deze criminaliteit bij ons is ongeveer te
vergelijken met die van onze naburige gemeenten zoals
sint-Pieters-leeuw en Dilbeek.
toch is het zo dat het volgens de statistieken in onze politie-
zone nog zeer rustig is in vergelijking met onze buurgemeen-
ten, alhoewel dit een povere troost is voor de slachtoffers van
gewelddaden. schepen van openbare werken Etienne Van
Vaerenbergh: “Het is een feit dat we tegen het voordoen
van die gewelddaden niet veel kunnen inbrengen of we
moeten heel zwaar investeren in politie en dan nog.
toch durf ik te stellen dat doordat we de camera’s hebben
geïnstalleerd op de markt van lennik nagenoeg voor elke
gewelddaad op de markt de daders konden identificeren.
De vraag stelt zich hoe het komt dat die daders zich nog
steeds wagen om op de markt te opereren.
Dit is gemakkelijk te verklaren. meestal zijn de daders afkom-
stig uit het brusselse, zijn ze anderstalig en lezen geen neder-
landstalige kranten. Ze zijn dan ook niet op de hoogte van
de plaatselijke toestand.
Het plaatsen van de camera’s werd vroeger verguisd door
sommige partijen….. nu tonen ze wel hun nut. ook op
andere plaatsen in lennik werden voorzieningen geplaatst
om op een snelle manier camera’s te plaatsen. ter gelegen-
heid van werken aan het wegennet werden op sommige
plaatsen buizen voorzien om een glasvezel door te trekken.
Het zal aan een volgende bestuursploeg te beslissen zijn om
ze ook eventueel te gebruiken. in ieder geval zijn de
schikkingen getroffen om dit werk met weinig kosten uit te
voeren”.

De Politiezone Pajottenland wil de wijkwerking een stevige
plaats geven in zijn politiewerking. De wijkpolitie huist in de
vroegere schepenbank .

We vergaten evenwel om het gsm-nummer mee te delen
van onze wijkagenten. Hieronder werden ze aangevuld.

Wijkpost Lennik:

alfred algoetstraat 31
1750 lennik (schepenbank)
tel.: 054 31 35 70
Fax: 054 31 35 79

openingsuren: Dinsdag: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Woensdag: 13.30 uur tot 16.30 uur.
Donderdag: van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Wijkagenten:

lennik-centrum:
Regis De Vriese
(0471 87.24.38)

sint-martens-lennik & gaasbeek:
Dirk mertens
(0471 87.24.40)

Eizeringen:
Josse Eylenbosch
(0471 87.24.39)

om u nog beter te “dienen” zal in de toekomst
steeds de QR-code worden gepubliceerd. Je
pakt je mobiele telefoon, scant de QR Code en
je krijgt direct meer informatie en een link naar
onze website. Je hoeft dus niets over te typen of
te onthouden.

Er komt binnenkort een nieuwe postzegel op de markt ter ere
van het 20-jarig bestaan van Prins. Daarom besloot het Prins-
comité om een speciale nieuwe postzegel uit te brengen.
Deze postzegel kan worden aangekocht door de lennikse
bevolking bij de leden van het Prinscomité en op de dienst
Cultuur van de gemeente.
Voor een vel met 20 zegels betaal je 17 €. misschien een idee
om in de toekomst je briefwisseling met deze zegel te bekle-
den. De opbrengst van deze zegel komt ten goede van het
Prinscomité die op 9 september 2012 de historische stoet zal
organiseren.

www.lennik2000.be of www.lennikkwadraat.be
onze vertrouwde website met alle informatie over

ons en onze gemeente. inmiddels bestaat hij
al meer dan10 jaar en is één van de volledigste

websites over lennik.
Het is bijna niet te geloven welke informatie werd

opgebouwd sinds het begin. 

www.facebook.com/LENNIKKWADRAAT
meer en sneller de actualiteit van lennik met kans

op reageren. laat je “verleiden” en word
vriend van onze facebook-pagina.

op beide plaatsen op het internet vind je heel
vlug onze persmededelingen en onze visie over

bepaalde lennikse “politieke” problemen.

LENNIK KWADRAAT op het internet
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