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Ondertussen zitten de installatievergadering en de eerste gemeen-
teraad er op . En we kunnen het stellen : soms ging het er turbulent
aan toe. De voorgeschiedenis is stilaan gekend, doch we kijken niet
meer achteruit — we hebben opnieuw een beetje mensenkennis
opgedaan — maar willen werken aan een betere toekomst voor
Lennik en onze prachtige regio.
In zijn speech stelde onze nieuwe fractieleider en ex-schepen Geert
De Cuyper het zeer duidelijk: “voor ons is een schepenambt geen
eretitel maar wel een werkwoord en we zullen er nauw op letten dat
er gewerkt wordt“. Men wordt er immers ook voor betaald.
Onze oppositie zal opbouwend zijn, met het aanbrengen van
nieuwe ideeën en het meedelen van onze standpunten. Tevens
werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een frisse wind door
onze fractie te laten waaien. We gingen door met een verjonging
en slechts 2 gemeenteraadsleden van vorige legislatuur vindt men
nog terug. Zij zullen instaan voor de opleiding en de bijstand van
onze vijf nieuwe gemeenteraadsleden.
Dat er moet worden gewerkt bleek al op de eerste gemeenteraad
waarbij we vaststelden dat de voorgestelde agendapunten op
ongeveer 3 kwartier gingen worden afgewerkt en eigenlijk zonder
enige echte inhoudelijke waarde: geen mededeling van de
bevoegdheden van de schepenen, geen mededeling omtrent de
actiepunten van de nieuwe ploeg.
Sommige aangebrachte agendapunten zaten met haken en ogen
in mekaar en waren duidelijk op een drafje afgewerkt. Een agenda-
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Lennik onder een sneeuwtapijt

punt moest zelfs worden afgevoerd wegens
niet-wettelijk en dit na onze opmerkingen.
Omdat dit anders wel een zeer dure gemeen-
teraad ging worden, besloten we om drie
extra-agendapunten en vier variapunten bij te
voegen zodat de gemeenteraad nog twee
extra uren duurde. 
Immers zoals gesteld indien er door het
schepencollege niet wordt gewerkt ………
zullen we er voor zorgen dat ze werken.
Hoe we dit verder nog concreet zullen uitwer-
ken zal u vernemen in de pers en in dit blaadje.
We mogen u nu wel al zeggen dat dergelijke
manier van oppositievoering nog nooit zal zijn
vertoond in de Lennikse geschiedenis.

Erik O  •  Gemeenteraadslid N-VA -  LENNik2

Sneeuwfoto's Lennik



Op de installatievergadering van de gemeenteraad op 2 januari

2013 werden naast de eedaflegging van de raadsleden en de

aanstelling van het nieuwe College ook de OCMW-raadsleden

verkozen.

Voor N-VA - LENNIk2 werden Viviane Tielemans, Chris Van Belle en

Ernest Vankelecom verkozen. De aanstelling van dezen gebeurde

op maandag 7 januari op de zetel van het OCMW.

Na de eedaflegging van de 9 raadsleden werd de voorzitter

(Henri Van Eeckhoudt) en de leden van het Vast Bureau verkozen

waarvan naast de voorzitter(ambtshalve) en karen De Waele ook

Ernest Vankelecom deel uitmaakt.

Op het einde van deze vergadering benadrukte Ernest Vankele-

com dat de raadsleden van N-VA - LENNIk2 nauwlettend zullen

toekijken op de uitvoering van "de verplichtingen van mijn

mandaat" om te komen tot gegronde, efficiënte, doorzichtige en haalbare uitvoeringen voor het welzijn van alle

Lennikenaren en in het bijzonder de minst bedeelden. Hij bedankte ook de uittredende voorzitter Etienne Van

Vaerenbergh voor de manier waarop hij de afgelopen legislatuur de ganse werking van het OCMW in goede

banen heeft geleid. Ondertussen is er al 1 vergadering van het Vast Bureau en 1 zitting van de raad doorgegaan

in een goede en opbouwende sfeer in aanwezigheid van de waarnemend secretaris Chantal Musch.

We wensen de secretaris Jos Nevens een spoedig en volledig herstel.

Ernest Vankelecom  •  OCMW-raadslid

Op 4 januari de nieuwjaarsreceptie van het OCMW nam Etienne Van Vaerenbergh afscheid als OCMW-voorzitter

(het was zijn laatste dag in die functie). Bedankt, Etienne!

afscheid van het ocMw

onze nieuwe Leden van de ocMw-raad

Guur weer speelde een grote rol voor onze nieuwjaarsreceptie.

Toch schrikte de hevige sneeuwval Huub Broers (burgemeester van Voeren en senator) niet af om 130 kilometers

te rijden naar Lennik en 130 kilometers terug. In zijn speech kwam zijn “CD&V verleden” ter sprake, de gevaren

van de expansiedrift van Franstaligen en stelde onomwonden vast dat het zogenaamde “BHV-akkoord” een

draak is. Dit akkoord is opnieuw een toegeving aan de Franstalige partijen. Zijn begeesterende stijl sprak de

aanwezigen zeer aan.

onze nieuwjaarsreceptie
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nieuwjaarsreceptie socio-cuLtureLe sector en pajottenLands centruM

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 volle-

digste 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.

We willen ook de aandacht trekken op de nieuwe

faceBook-paGina, namelijk de.kwadraatraad.

Het doel zal binnenkort wel duidelijk worden.

Op deze adressen op het internet vind je heel vlug

onze (pers)mededelingen over bepaalde Lennikse

politieke problemen.
Ook op de website www.levenliefdelennik.be, de speciale

verkiezingssite vind je meer

Op 18 januari ging er voor een driehonderdtal personeelsleden en vrijwilligers van de organisaties, werkzaam

in de socio-culturele sector en het Pajottenlands Centrum, een personeelsfeest door. Deze organisaties werden

opgericht door Etienne Van Vaerenbergh en hebben verschillende doelen. Zo is er het Pajottenlands Centrum

voor Gezins- en Bejaardenhulp met ongeveer 130 personeelsleden die instaan voor schoonmaak en bejaar-

denhulp. Ongeveer 150 andere mensen zijn tewerkgesteld in allerlei vzw’s in de socio-culturele sector. Tevens

zijn er verscheidene vrijwilligers die zich inzetten voor “De Weeg”, de consultaties van kind en Gezin.

Jaren geleden wou Etienne iets doen aan het tekort van welzijnsdiensten die in onze streek stiefmoederlijk

werden behandeld door de hogere overheden. Daarom startte hij zelf deze vzw’s op en dit met groot succes.

Lennik onder een sneeuwtapijt
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n-va - Lennik kwadraat fractie in de nieuwe Lennikse GeMeenteraad 
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Op 2 januari 2013 legde onze fractie de eed af.

Dankzij de Lennikse kiezers is onze fractie gegroeid van vier naar zeven

zetels. Nogmaals een bewijs dat vele Lennikenaren onze aanpak van

dossiers konden smaken. Door allerlei machinaties werd deze grote groei,

we kunnen stellen dat we eigenlijk de verkiezingen wonnen, niet

gehonoreerd. Door het feit dat we op de oppositiebanken belandden

namen we de beslissing om de jeugd zijn intrede te laten doen.

Op de oppositiebanken kan men de stiel leren. Met vallen en opstaan.

Feit is dat we onze oppositierol zeer ter harte zullen nemen en de belan-

gen van onze bijna 30 procent Lennikenaren zullen verdedigen. 

Apathisch in een hoekje gaan zitten en zeuren over kleine mankementen

staan niet in ons woorden-

boek. We gaan voor de

hoofdpunten en zullen het

niet nalaten dat ons

“ideeënfabriekje” op volle

toeren zal blijven draaien.

Onze vertegenwoordigers

in de gemeenteraad zijn:

Geert De Cuyper, kristien

Van Vaerenbergh, Bruno

Moens, Jasper De Bruyn,

Christel O,  Erik O en Fried

ringoot.

We kunnen alle Lennikena-

ren aanbevelen om eens

een gemeenteraad bij te

wonen.

Meestal gaat deze door op

de vierde maandag van de

maand om 20 uur in de

raadzaal van het gemeen-

tehuis.


