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Eerst en vooral onze welgemeende dank aan de bijna 30 % Lennikenaren die

hun vertrouwen gaven aan onze lijst. Door de winst kunnen we stellen dat we

de enige partij van Lennik zijn die deze verkiezingen heeft gewonnen. Een

standpunt dat onlangs nog werd beaamd door uittredend CD&V gemeen-

teraadslid Paul Schoukens.

Alle andere partijen boerden achteruit. Onze voorzitter ontleedt in dit nummer

de verkiezingsuitslag.

Evenwel door een voorakkoord dat al meer dan anderhalf jaar bestond

vonden de verliezers mekaar in een nieuwe coalitie, een coalitie waarvoor

Lennik niet heeft gestemd. Over dit voorakkoord (dat we doelbewust niet als

thema hebben gebruikt in de verkiezingscampagne) verder in dit blad onze

visie omtrent en het ontstaan van het beruchte akkoord.

Ook nog nieuws over de volmachtenhistorie. Wat is er van aan?

En wat kunnen we hieruit leren? Zie ook in dit blad!

Ondertussen is onze partij zich aan het omvormen van een partij die bereid

was zijn verantwoordelijkheid op te nemen, naar een partij die doelbewust,

op een opbouwende manier doch ook op een kritische manier zijn 30

procent Lennikenaren zal vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Op een

zeer positieve manier doch steeds wijzend naar eventuele gebreken in de

beleidsvoering. Voor ons zal het gaan om het beleid en niet om wensjes te

voldoen van enkelingen zonder rekening te houden met het algemeen nut.

Zoals we de laatste twaalf jaren hoorden van op de banken van de oppositie

kan het gevaar schuilen dat men private belangen laat voorgaan.

De bewindsjaren (1994-2000) van de CVP samen met de VLD was tekenend

voor het gebrek aan visie, onderlinge problemen en een zeer levendige

oppositie gevoerd door LENNIK2000.

Zelfs ere-burgemeester Willy De Waele gaf dit onlangs nog toe dat de

oppositie in die tijd te duchten was en er op de koop toe een burgemeester

sneuvelde. Wij willen op deze leest verder gaan, indachtig onze

voorgangers en tot het welzijn van Lennik en zijn inwoners.

Erik O  •  Fractieleider N-VA-LENNIK KWADRAAT
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uitslag tombola
van oktober-etentje

Bloemstuk “Vergeet-me-nietje”:
Gaston O (Lennik) 

Waardebonnen Rantour (weekend Parijs of
Londen): Jaklien De Handschutter (Gooik), Toesj
Aernouts (Lennik), Familie Claes-Suenens (Lennik), Erik
Claes (Lennik) en Adriaan De Bosscher (Schepdaal) 

Friteuse: Sophie Vanderschrick (Lennik) 

Tafelradio retro design: Theo De Dobbeleer (Lennik),
Marie-Thérèse Vandersteen en Liliane Rossel (Lennik)

Set reistassen: Nathalie Vercruysse (Tremelo)

Bierpakket Vlaamse Leeuw:  Theo Van Hassel (Len-
nik), Willy Vanhoirelbeke (Lennik) en Antoon Van
Genechten (Lennik) 

Wafelijzer: Daniel Detri (Lennik)

Elektrische fruitpers: Francis Pasteleurs (Lennik)

Broodrooster: Adelina Vercammen (Berg)

Reistas op wielen: Hugo De Bruyn (Lennik)

Mixer: Roger Mackens (Lennik), Tony De Roeck (Lennik)
en familie Claes Suenens (Lennik)

Waterkoker: Arne Van Ginderdeuren (Lennik) en
Jaklien Dehandschutter (Gooik)

Fles champagne: Johan De Gieter

Fles Equus (20 jaar Prins): Freddy Lories

SPECIALE PRIJS
voor het voorspellen van de verkiezingsuitslag:
4 dagen Berlijn voor Linda Ronsijn & Jo Meirsschaut
(Lennik) die de uitslag exact hebben voorspeld.

De ganse ploeg van N-VA LENNIK KWADRAAT
wenst haar kiezers te bedanken voor haar vertrouwen.
Tevens wensen zij u en uw familie een Zalig Kerstmis

en een Voorspoedig 2013



De verkiezingen zijn nu ongeveer anderhalve

maand voorbij.

Onze voorzitter geeft zijn kijk op de uitslag:

n-va – lennik² is de winnaar

1. n-va – lennik² is de onbetwistbare winnaar van de

jongste gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

2012. De partij drijft haar stemmenaantal (+ 5,85 %) en

haar zetelaantal op (van 4 tot 7 gemeenteraads-

leden).

2. alle andere partijen laten pluimen, ondermeer ten

voordele van N-VA – LENNIK².

• De Open VLD van Irina De Knop verliest stemmen

(- 1,4 %).

• De CD & V van Heidi Elpers verliest als oppositiepartij

én stemmen (- 2,8 %) én één gemeenteraadszitje.

CD & V komt op vier gemeenteraadsleden.

• Het Vlaams Belang van Joris Van Hauthem verliest

én stemmen (- 6,1 %) én één zetel. Vlaams Belang

houdt één zetel over.

• Groen – SpA verliest én stemmen (-0,9 %) én haar

enige zetel. Groen – SpA is dus niet meer vertegen-

woordigd in de gemeenteraad.

• LEF behaalt 5,5 % van de stemmen én blijft zetelloos.

3. welke lessen kunnen we trekken uit deze uitslag:

• De Lennikenaren hebben duidelijk het geleverde

werk van de uittredende meerderheid (Open VLD en

N-VA – LENNIK²) onderschreven en gesteund.

Samen behalen beide partijen 14 van de 19 te

begeven gemeenteraadszetels.

• De Lennikse kiezers appreciëren vooral het werk en

gevoerd door de mandatarissen van N-VA – LENNIK²

door deze partij massaal te ondersteunen zodat zij én

haar stemmenaantal (+ 5,85 %) én haar zetelaantal

(van 4 naar 7) sterk kon opdrijven.

• De Lennikse kiezer apprecieerde blijkbaar minder de

recente capriolen van Open VLD die in een aantal

dossiers recentelijk haar houding wijzigde om zich te

alligneren op de houding van haar toekomstige

CD & V partner in de meerderheid. Daarenboven

speelde de inwendige verdeeldheid hen parten.

Ondanks haar stemmenverlies behoudt zij wel zeven

gemeenteraadsleden

- De houding en politiek gevoerd door de CD & V

mandatarissen zoals verwoord in gemeenteraad en

hun verkiezingsprogramma inzake een aantal

concrete dossiers (mobiliteit, windenergie, …) werd

massaal afgekeurd door de Lennikse kiezer.

• De Lennikse kiezer kiest duidelijk voor verkeersveilig-

heid en verkeersleefbaarheid van de Lennikse

inwoners en heeft geen boodschap aan goedkope

politieke standpunten die indruisen tegen het belang

van de eigen inwoners.

• Als oppositiepartij krijgt CD & V dan ook de rekening

gepresenteerd door een verder verlies aan stemmen

(- 2,8 %) en een verlies van één gemeenteraadszitje.

• Door de N-VA – LENNIK² lijst tot de onbetwistbare

overwinnaar van de gemeenteraadsverkiezingen te

maken beloont de Lennikse kiezer N-VA – LENNIK² om

het door haar tot op heden gevoerde consequente

beleid.

• Het programma van N-VA – LENNIK² wenste dit

consequente beleid verder door te trekken in de

toekomst met nadruk op:

- een aangepaste mobiliteit ten voordele van de

Lennikenaren en niet ten voordele van de niet-

Lennikse autofanaten.

- prioriteit aan de leefbaarheid van onze dorpskernen

boven de snelheidsduivels uit andere gemeenten.

een aangepast parkeerbeleid.

- een gedurfde politiek inzake energiebeleid die ten

voordele komt van alle Lennikenaren én op milieu

én op financieel vlak.

- een groen en Vlaams Lennik.

4. conclusie:

• twee partijen die de verkiezingen verloren (Open

VLD en CD & V) vormen de nieuwe meerderheid.

CD & V van Heidi Elpers bekomt, als verliezende partij

met slechts vier gemeenteraadszetels, drie mandaten

(twee schepenen en de Ocmw-voorzitter).

• Open VLD van Irina De Knop doet wel een zeer grote

knieval: met zeven gemeenteraadsleden moet ze zich

tevreden stellen met slechts drie mandaten in het

College van Burgemeester en Schepenen.

• Open VLD van Irina De Knop moet daarenboven het

beleid dat ze twaalf jaar lang samen met N-VA LENNIK²

voerde afzweren o.a. op gebeid van verkeersveilig-

heid en levenskwaliteit.

• Open VLD van Irina De Knop heeft de CD & V strate-

gie dienen te omarmen (minder verkeersveiligheid,

minder leefbaarheid, minder visie op energiebevoor-

rading, …) m.a.w. minder Lennik, meer hogere

belangen. Het is deze visie die nochtans door de

Lennikse kiezer afgestraft werd in het kieshokje.

Etienne Van Vaerenbergh

Voorzitter LENNIK KWADrAAt

nabeschouwing door de voorzitter
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Voorzitter Etienne Van Vaerenbergh

en lijsttrekker Geert De Cuyper bespreken de politieke toestand



traditiegetrouw worden in de deelgemeenten Sint-

Martens-Lennik, Sint-Kwintens-Lennik en Eizeringen

bloemen neergelegd voor de gesneuvelden van de

beide wereldoorlogen. Ook dit jaar. In Sint-Martens-

Lennik was het Eerste Schepen Geert De Cuyper die

de speech deed.

Nog enkele hebbedingetjes zijn in beperkte mate

verkrijgbaar bij onze partij.

Misliep u om een of andere reden bijvoorbeeld onze mooie

verjaardagkalender, onze zeer sterke magneetjes of een

sleutelhanger van LEVEN, LIEFDE LENNIK geeft een seintje

op erik.o@base.be en we bezorgen u in de mate van het

mogelijke één van deze handige voorwerpen.

oP de jaarmarkt • ballenFestijn
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onze verkozenen

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.

Onze leuze blijft nog steeds:

LENNIK VLAAMS en GrOEN.

gadgets

11 november viering

Volgende kandidaten werden verkozen:

1. geert de cuYPer 877 voorkeurstemmen

2. kristien van vaerenbergh 414 voorkeurstemmen

3. erik o 399 voorkeurstemmen

4. ernest vankelecom 294 voorkeurstemmen

5. dorien herremans 280 voorkeurstemmen

6. Fried ringoet 260 voorkeurstemmen

7. chris van belle 246 voorkeurstemmen

In de schoot van de partij wordt beslist of sommigen

hun mandaat gaan invullen of misschien overlaten

aan jongere elementen.

De verkozenen en Voorzitter Etienne Van Vaerenbergh

Schepen Geert De Cuyper en raadslid Ernest Vankelecom

aan het herdenkingsmonument

Elk jaar heeft onze partij een verrassing voor de kinderen.

Ook dit jaar. , Bruno Moens, Daniel Weemaels, Christel O

Schepen De Cuyper en Ernest Vankelecom in actie



volmachtenhistorie
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We hebben het gebruik van volmachten reeds

geruime tijd voor de verkiezingen aangekaart. reeds

zes jaar geleden hebben we het Vlaams Parlement

en de Vlaamse regering van het probleem op de

hoogte gebracht.

We zijn de mening toegedaan dat stemming via

volmacht moet kunnen, doch dat deze volmachten

niet stelselmatig bemachtigd worden door vertrou-

wensmensen bij personen die afhankelijk zijn van die

vertrouwensmensen. Wij vinden dat aan wie de vol-

macht wordt gegeven dezelfde persoon ook gaat

stemmen en dat ze niet worden “uitbesteed” aan een

onbekende. Sommige volmachten werden ontfutseld

nog voor een zoon/dochter aan zijn/haar ouders kon

vragen of hij /zij in hun plaats moesten gaan stem-

men. We voelden het aan dat het deze verkiezingen

niet anders ging zijn en dat men vooral naar bejaar-

den ging mikken om hun volmachten te “stelen”.

De eerste berichten voordat de verkiezingsstrijd

begon lieten ons het ergste vrezen. Klaarblijkelijk werd

aan de hand van de kiezerslijst een lijst opgesteld van

potentiële bejaarde kandidaten waar men “even

langs” kon gaan.

Dit was dus het doelpubliek. toen we dit hoorden heb-

ben we nogmaals aan de alarmbel getrokken die

toch enigszins weerklank kreeg in de nationale pers.

We waarschuwden onze politieke tegenstanders dat

we dit niet blauw - blauw gingen laten.

na de verkiezingen.

Na enig juridisch gehakketak konden we op 8 novem-

ber alle pakketten op 1 na (dat “verloren” is gegaan)

inkijken bij de Vlaamse gemeenschap in Leuven. Bij

de controle van vier pakketten bleek dat er wel enige

systematiek was in de volmachten. Vooral bij de

volmachten afkomstig uit de WCD’s zagen we enkele

rariteiten.

Het merendeel van de stemmers met volmachten

waren afkomstig uit Lennik of omstreken. Uit ons

onderzoek en met de documenten die ons werden

voorgelegd konden we wel besluiten dat er wel

degelijk “misbruiken” waren doch we konden niet

bewijzen dat ze in die mate de verkiezingsuitslag

danig zouden beïnvloed hebben.

we vermoeden wel dat door het feit dat we aan de

alarmbel hebben getrokken sommigen zijn

afgeschrikt om verder door te gaan met de praktijk.

in die zin is onze actie ook zinvol geweest.

We zullen niet nalaten in de toekomst om het gebruik

van de volmachten aan te kaarten in het Vlaams par-

lement.

Bijvoorbeeld kan er een artikel bijgevoegd worden

waardoor mensen die zorg– of dienstverstrekker zijn en

waarvan de volmachtgever zich afhankelijke voelt

wordt verboden om deze volmachten op te halen.

Erik O  •  Fractieleider N-VA-LENNIK KWADRAAT

Het doelpubliek van sommige politieke kandidaten



De ondertekenaars van de CD&V ontkenden

in alle toonaarden het akkoord

Het afsluiten van voorafgaande bestuursakkoorden

is er altijd geweest. Zeker in Lennik.

Wij hebben dit vroeger ook gedaan, evenwel wij

deeldendit de kiezer mee VOOr de verkiezingen.

Hoe kwam het laatste, het steeds ontkende bestuur-

sakkoord, tussen de Open VLD & de CD&V tot stand?

Aan de hand van notities en getuigen reconstrueren

we dit voor u. Anderhalf jaar (maart 2011) voor de

verkiezingen werd het bestuursakkoord tussen de

twee partjen reeds getekend. Op het moment dat de

CD&V reeds had getekend, deden zij alsof ze

interesse hadden in een eventuele samenwerking

met LENNIK KWADrAAt.

In het akkoord ziet men de knieval van de Open VLD

voor de CD&V en de buit aan postjes voor de CD&V.

Van dan beginnen echte grote problemen op te

duiken in de meerderheid.

Willy De Waele zet een stap opzij als burgemeester en

wordt vervangen. Schepen Eddy Warrand wordt uit

de Open VLD gezet, de samenwerking tussen onze

partij en de Open VLD komt onder spanning, afspra-

ken worden niet meer nageleefd,………….. Het werd

allemaal breed uitgelegd in de pers.

Ondertussen voert de CD&V zijn toneeltje op om alle

schijn van een bestaand akkoord te ontkennen. Men

slaagt er in om een begrotingscommissie op te richten

samen met enkele raadsleden van de Open VLD, op

de gemeenteraad van eind november 2011 is er de

uitval van raadslid Henri Van Eeckhoudt naar de bur-

gemeester waarin hij haar onbekwaam

verklaarde (hij gaat nu naast haar zetelen in het

schepencollege), het standpunt op het vlak van

wind-energie wijzigt bij de twee partijen plotseling en

op alle manieren tracht men de voorgestelde studies

op het vlak van de windmolens en de uitbreiding van

de gemeenteschool in Eizeringen te dwarsbomen.

In de zomer 2012 brengt Schepen Eddy Warrand aan

het licht dat er een voorakkoord bestaat tussen Open

VLD en de CD&V. Op alle toonaarden wordt dit

ontkend door de CD&V terwijl Open VLD

gewoon rond de pot draait en geen antwoord geeft.

Op een vraag van ring-tV aan de lijsttrekker van

CD&V verklaart zij, dat zij geen akkoord heeft gete-

kend (op dat moment was dit al reeds meer dan een

jaar een feit). tot op de zondagochtend werd het

akkoord in alle toonaarden ontkend. In de vroege

avond van 14 oktober werden de zeteltjes verdeeld.

Klein detail: in de schoot van de Open VLD mochten

op dat moment alleen de verkozenen het voor-

akkoord lezen…. Van open democratie gesproken.

Wij stellen ons hierbij de vraag of het dergelijke prak-

tijken zijn die de gewone burger een afkeer bezorgt

van de politiek, de politiekers een naam geeft van

onbetrouwbaar, bedriegers en postjespakkers.

En bovenal komen de gevleugelde de woorden van

Yves Leterme boven: “Wie gelooft die mensen nog ?”

…………………… nu en in de toekomst.

bestuursakkoorden

-5-

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 /
onze visie over bepaalde Lennikse “politieke” problemen.

nieuw: nu ook op twitter: 
http://twitter.com/LennikKwadraat 

lennik kwadraat op het internet



Deze week hoorde ik in het Vrt-journaal (8/12/2012)

burgemeester Michel Doomst (Gooik CD&V) verklaren

dat hij een brief had gekregen van de provinciegou-

verneur waarin werd gemeld dat indien er een tekort

zou komen aan elektriciteit men in rurale gebieden de

aanvoer zou kunnen opschorten tijdens bepaalde

uren. In een hierop volgend artikel in de krant

verklaarde hij zich voorstander tot het plaatsen van

windmolens.

Ons standpunt is nog steeds hetzelfde en nog steeds

onveranderd (wat men niet van alle Lennikse partijen

kan zeggen — zie hiervoor in onze vorige nummers).

We maken een studie in verband met de haalbaar-

heid, het rendement, de eventuele hoogte van de te

plaatsen windmolens en ook of deze plaatsing

invloed heeft op mens en dier.

Vorige maand werd deze studie aanbesteed en dit

binnen het uitgetrokken budget van 22.000 €. Deze

studie behelst niet alleen de haalbaarheid van wind-

energie in Eizeringen maar zal ook nagaan of er even-

tuele andere plaatsen in Lennik in aanmerking komen

of zelfs beter zijn. Deze studie wordt uitgevoerd door

een studiebureau dat onafhankelijk is en op geen

enkele manier verbonden is aan de één of andere

energie-lobby.

De uiteindelijk resultaten worden verwacht juni 2013.

Op dat moment zal de nieuwe bewindsploeg moeten

beslissen welk gevolg er aan wordt gegeven.

Volgens ons, en dit indien de resultaten gunstig zijn

voor de productie van energie via windmolens,

weegt er een zeer grote verantwoordelijkheid op de

schouders van de nieuwe coalitie Open VLD en

CD&V voor de nabije toekomst van onze gemeente

en zijn inwoners. Laten we de “onzekere” energieaan-

voer in handen van privé-maatschappijen of steken

we zelf de handen uit de mouwen om meer zeker-

heid.

N-VA-LENNIK KWADrAAt zal van zeer nabij de evolutie

van het dossier volgen en de Lennikenaren op de

hoogte houden van de beslissing(en).

Erik O  •  Fractieleider N-VA-LENNIK KWADRAAT

Graag nodigen we u uit op onze

Nieuwjaarsreceptie
die doorgaat op 20 januari 2013

om 11 u in de Vanderkelenstraat 7

met als gastspreker:
Huub Broers,

Burgemeester van Voeren en senator.
Het onderwerp van zijn speech:
"Voeren ook een RANDgeval !?"

huub broers,

is geen onbekende in de nationale politiek.

Van 1985 tot 1991 was hij ook als CVP-mandataris

lid van de provincieraad van de provincie

Limburg.

In 1989 werd hij oppositieschepen in Voeren en

sinds 2001 is hij door de overwinning van voer-

belangen burgemeester van dezelfde gemeente.

Sinds 2005 is hij er voltijds burgemeester.

Hij stond tweemaal op de CVP/CD&V senaatslijst

Zowel in 1995 als 2003 haalde hij méér dan 30.000

voorkeurstemmen, maar werd niet verkozen.

In juli 2010 werd hij door de N-VA, voor welke partij

hij als ontevreden partijlid van CD&V ook stem-

advies had gegeven bij de verkiezingen van

13 juni 2010, aangezocht als gecoöpteerd sena-

tor. Hij zetelt sinds 20 juli 2010 in de senaat.

Hij heeft zijn lidmaatschap van CD&V opgezegd

en werd lid van N-VA.

windmolens onze nieuwjaarsrecePtie
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