
De ganse ploeg van N-VA

LENNIK KWADRAAT

wenst u een prachtige vakantie!

V.U. Ernest Vankelecom, Schapenstraat 181, 1750 Lennik              www.lennikkwadraat.be Abonnement: 2,5 Euro

EDITORIAAL In dit nummer :

Editoriaal • De Lennikse Tribune                                            1

Nieuws: Ware aard is bovengekomen • Kwadraatraad           2

Bezuinigen • Vlaggen en Open VLD                                      3

Nederlans moet je dit kennen?                                            4
Mosselfestijn • De Lennikse Tribune 

Het hoekje met Anne Wijckmans                                            5

De Kleine Pijl                                                                       6

LENNIK KWADRAAT - het meest verschijnende politieke blad in Lennik

2013 - 19de jaargang - nummer 2

ren hoe de “politiek” in Lennik zich in Lennik

afspeelt. Dit belangt elke Lennikenaar aan

want politieke beslissingen raken nagenoeg

altijd de inwoners. Is het niet de dienstverle-

ning dan is het toch de portemonnee.

Anderzijds elke maand met een gedrukte

versie uitkomen is onbetaalbaar. Daarom

dat we de moderne media zullen hanteren.

Hopelijk vind u de weg naar de Lennikse

Tribune en kan u zeggen dat u de best

geïnformeerde burger van Lennik bent.

Erik O

gemeenteraadslid N-VA - Lennik Kwadraat

Zoals elk jaar na de verkiezingen beperken we onze uitgave van ons blad

tot vier nummers. Zo ook dit jaar. Betekent dit dat men op zijn honger dient

blijven te zitten wat betreft het politieke nieuws in Lennik? Absoluut niet en

zeker nu niet!

Waarschijnlijk voor de eerste maal in Vlaanderen geeft een politieke fractie

een digitale krant uit “De Lennikse Tribune”. Deze digitale krant die ook

binnenkort wordt aangevuld met een blitse website zal ongeveer elke

maand in uw mail –box belanden indien u dit wenst!

(gewoon een mail sturen naar info@lenniksetribune.be)

Tevens zal men het opnieuw kunnen lezen op de website.

Dit allemaal wordt ondersteund door een Face-book pagina.

Het betekent niet dat mensen die geen toegang hebben tot het internet

verstoken blijven van het politieke nieuws. Neen!

In onze gedrukt blad zult u artikels vinden die ook werden gepubliceerd in

“De Lennikse Tribune”. Deze nieuwsbrief is onze manier om de Lennikenaar

op een moderne en directe manier te informeren over het reilen en zeilen

in de Lennikse gemeentepolitiek.

We zijn de mening toegedaan dat niet alle nuances die we aan sommige

items geven volledig tot hun recht komen in de pers omwille van tijdsdruk

of plaatsgebrek. We willen in bepaalde gevallen ook een meer onder-

bouwd relaas aan de burger bezorgen.

In “De Lennikse Tribune” vindt u onze visie terug over de besproken onder-

werpen.

In “De Lennikse Tribune” hoeft u geen scheldpartij te verwachten op de

huidige meerderheid. Zoals we reeds van in het begin hebben verklaard

willen we opbouwend oppositie voeren en de nodige voorstellen doen

om Lennik beter uit te bouwen.

Naast onze voorstellen willen we ook door gerichte vragen te weten

komen hoe Lennik er voorstaat op alle vlakken: financieel, demografisch,

taalgebruik, educatief, ecologisch, de verbrusseling, enz.

Dit is ons inziens de ideale manier om de Lennikenaar in detail en correct

op de hoogte te brengen. In “De Lennikse Tribune” zullen we onze voor-

stellen en onze vragen rond het gevoerde beleid regelmatig bespreken.

Zo kunt u een perfect oordeel vormen over ons werk en het werk van de

huidige meerderheid. De artikels in “De Lennikse Tribune” worden voor u

geschreven door de leden van de Kwadraatraad. De Kwadraatraad is sa-

mengesteld uit alle mandatarissen (in totaal 10) van de fractie N-VA

LENNIK KWADRAAT (hierover meer verder in ons blad). Indien u vragen

heeft kan u deze natuurlijk stellen via ons e-mail adres.

Eigenlijk zijn we wel een beetje fier op deze realisatie. We zaten met het

dilemma hoe de mensen daadwerkelijk en op een snelle manier informe-
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‘Kijk, ma… Zie je wat er nieuw is?’ Ik geef het meest
logische antwoord van een oma op kraamvisite. 
‘Je hebt een prachtbaby, kind.’
Ze proest het uit. ‘Dat bedoel ik helemaal niet. Kijk even
rond in de keuken.’
Naar Afrikaanse normen heeft ze een prachtkeuken.
Ik zie wel een splinternieuwe vaatwasautomaat. Tussen
al het andere keukenmateriaal blinkt hij iets te opval-
lend.
Eindelijk… denk ik. ‘Goed zo,’ zeg ik. ‘Jullie huishoud-
hulp zal er blij mee zijn.’
Dochter en schoonzoon krijgen de slappe lach.

De avond valt veel te vroeg naar onze normen.
Het is amper 18 uur en pikdonker.
Tegen 19 uur geeuwen we uitdrukkelijk. Nog voor 22 uur
ligt iedereen te ronken.
We weten het weer, dit is een andere wereld.
‘Waarom mocht ik die vaatwas niet aanzetten?’
fluister ik.
‘Ze hebben hier pertang geen nachttarief,’ lacht man-
lief. Hij ligt nog klaarwakker naar de zoldering te kijken.

‘Mmmm… misschien willen ze morgenvroeg aan Sabi
uitleggen hoe dat ding werkt.’

De ochtend is er vroeg. Veel te vroeg naar onze
normen.

Voor 6 uur loopt de tweejarige kleinzoon te zingen. Hij
is klaar om naar zijn school te gaan. Kinderoppas en
school, midden in een prachtig natuurgebied, lopen
hier naast en door mekaar! Om 7 uur zijn de school-
poorten open en de meeste kinderen aanwezig. Na 8
uur kom je er niet meer in. Alle kinderen ontbijten
samen op school. Ze eten om 11 uur hun eigen mee-
gebrachte lunch en om 13 uur loopt de school leeg.

Een rechtstreeks gevolg van te lange en hete zomers!
Leren en werken is na de middag quasi onmogelijk.

Onze grote (nou ja) 2-jarige kleinzoon slaapt de hele
namiddag de slaap der onschuldigen.
Baby-broertje drinkt en slaapt, drinkt en slaapt, drinkt
en slaapt… de klok rond!
Wij weten intussen waarom we de vaatwasser niet
mochten aanzetten.

Sabi vindt die machine maar niks. Ze rukt aan het
handvat tot het onding open gaat.

Een voor ons onverstaanbare woordenstroom, zuiver
Ndebele, kets tegen de keukenmuren.

Sabi vult meteen de wasbak met kokendheet sop en
maakt daarbij heftig krakelend de machine terug leeg.

Haar armen verdwijnen tot aan de ellebogen in het
schuim.
Na amper 10 minuten staat de vaat te blinken op het
aanrecht.
Baie goed en veel vlugger dan de vaatwasser.

‘Begrijp je het, mam?’ vraagt dochterlief.

Ik knik en grinnik. Diep in mijn binnenste geef ik Sabi
gelijk.

Ach, één weekje Zuid-Afrika. Een veel te lange kraam-
visite maar een veel te kort bezoek aan kinderen en
kleinkinderen.
Wij weten het intussen wel. Ook van deze nieuwe klein-
zoon zullen we de eerste stappen via skype moeten
volgen. Toch wel goed dat moderne technologie
bestaat.
Ook van deze kleinzoon zullen de eerste duidelijke
‘opa en oma’ van heel ver tot bij ons klinken.

Teken je dromen in de . . . Voor kinderen van 3 tot 7 jaar

Neem een groot blad en teken een grote . . . Wat mag dat wel zijn?
Het is groot en rond, goudgeel en warm, zit hoog in de lucht en
maakt de mensen blij!

GEVONDEN? Dan staat jouw blad al bijna helemaal vol.
Die warme . . . doet ons dromen.
We krijgen zin in een duik, een lik, een reis, sport en spel.

In die grote heerlijke . . . ga je nu minstens drie dingen tekenen waar
jij van droomt, wat jij graag doet, wat jij heerlijk of lekker vindt als
die . . . tevoorschijn komt.

Wie vindt de meest originele woorden?  Voor kinderen van 7 tot 10 jaar

De kleinste kinderen tekenen. Ze tekenen alvast een grote . .
(lees de opdracht van 3 tot 7 jaar)
Zoeken jullie met het woordje . . . naar woorden waar die . .
in verwerkt zit?

Let op, de woorden moeten niet allemaal met . . . beginnen.
. . . kan evengoed verstopt zitten in andere woorden.

Benieuwd wie de meeste en leukste woorden vindt!
We tellen ze allemaal hoor!

Voor iedereen vanaf 10 jaar

Bij je geboorte kreeg je één of meerdere namen.
Namen zijn dikwijls heel doelbewust gekozen.

Weet jij waarom je die specifieke naam of namen kreeg?
Weet je het helemaal niet?

Je mag er best iets grappigs bij verzinnen maar jouw uitleg
moet wel heel overtuigend zijn.

De meest overtuigende naamverklaringen,
vallen uiteraard in de boekenprijzen!

IN DE HOEK MET ANNE WIJCKMANS
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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.

WE WILLEN OOK DE AANDACHT TREKKEN OP DE NIEUWE

FACEBOOK PAGINA NAMELIJK: KWADRAATRAAD.

Hier vind je de “DE LENNIKSE TRIBUNE”

Op alle plaatsen op het internet vind je heel vlug onze

persmededelingen / onze visie over bepaalde Lennikse

“politieke” problemen.

Ook op de website www.levenliefdelennik.be

de speciale verkiezingssite vind je meer

TWITTER

https://twitter.com/#!/LennikKwadraat

“DE LENNIKSE TRIBUNE” - ons zusterblad-kan je in je

e-mail box (gratis) ontvangen. Gewoon een mailtje naar

info@lenniksetribune.be

OPLOSSINGEN BEZORGEN VOOR 31 AUGUSTUS AAN:           ANNE WYCKMANS • PALOKENSTRAAT 19 • 1750 LENNIK

Waag je kans!        Misschien win jij een mooi boekenpakket!



Na zes maanden zijn de maskers van de huidige meerder-
heid reeds af gevallen. Het grote “democratische”
gehalte van deze bestuursploeg komt nu reeds naar
boven. Op een georkestreerde wijze mochten de trouwe
soldaten van de huidige meerderheid, hun fractieleiders, hun
lesje opzeggen.
Op een moment dat het zeker niet aan de orde was —men
behandelde het seniorenfeest tijdens de Lennikse feesten
waarvoor iedere deelnemer nu 17 € per persoon dient te be-
talen —begon eerst de Open VLD- fractieleidster (of lijdster)
haar het op een papiertje geschreven of voorgeschreven ti-
rade te lossen. Men verwijt ons popullisme, we werken te
hard door teveel punten (proficiat)op de agenda te zetten,
een gebrek aan respect en we beïnvloeden de pers.
Op de koop toe riep zij het college op om alleen maar te
antwoorden op zinnige vragen. De fractieleider van de
CD&V kon niet achterop hinkelen en ratelde het zelfde op-
gedragen liedje voor.
‘s Anderdaags viel bij “toeval” het partijblad van de CD&V
in de bus, waarin hun voorzitter - een voorzitter die met de
overweldigende meerderheid van 54% gekozen is—nog
eens uit de doeken deed dat de N-VA– Lennik Kwadraat
fractie aan populisme doet (waar hadden we die term nog
al gehoord ?) obstructie uitvoert, onrealiseerbare en dure
projecten voorstellen, onwaarheden vertellen enz . .
We dagen deze voorzitter uit om één duur voorstel te ver-
noemen die we de laatste zes maanden deden. We dagen
hem uit om één vraag op te noemen die niet relevant zou
zijn voor Lennik. Hij verwijt dat we gedurende de voorgaande
twaalf jaar niet zouden gewerkt hebben. We willen hem er
aan herinneren dat hij nu met dezelfde partij aan tafel zit die
reeds 18 jaar de burgemeester leverde en de laatste 6 jaar 4
schepenen van de 6 had. Aan dezelfde voorzitter die ons
verwijt dat we belastingsgeld zouden willen verspillen aan on-
zinnige projecten gewoon de vraag: een studie (wat voor
hen altijd weggesmeten geld was) laten maken van 85.000
€ voor de Schapenstraat wetende dat er de eerste jaren
geen geld zal zijn voor het uit te voeren en wetende dat der-
gelijke planning gewoon gratis op het gemeentehuis werd
gedaan, is dit dan goed beheer?
Wij geven toe dat we op een andere manier oppositie voe-
ren (zoals we ten andere steeds hebben meegedeeld) dan
men vorige twaalf jaar gewoon was. We weigeren a-patisch
te zitten aan tafel zoals de oppositie van vorige legislatuur en
te zagen over een putje in één of andere straat of een
bloembak die verkeerd staat. We willen actief voorstellen
doen om het welzijn in Lennik te verbeteren en vragen stellen
die de Lennikenaar ook kan interesseren. Dit is ons democra-
tisch recht en onze verdomde plicht aan de 1800 kiezers die
we hadden tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
Worden onze voorstellen op waarde geoordeeld door de
meerderheid? Natuurlijk niet, we hadden niet anders ver-
wacht want wat van de oppositie komt is zo al verdacht.
Denkt men dat dit en de tirade tijdens de vorige gemeente-
raad ons zal stoppen om voorstellen te doen / vragen te
stellen ? We kunnen iedereen gerust stellen, integendeel!
Aan de fractieleiders van de meerderheid. Maak gebruik om
tijdens deze vakantie eens enkele uren uit te trekken om het
gemeentedecreet ter hand te nemen. Dan zul je merken dat
op elke vraag of elk voorstel dient geantwoord te worden of
het nu zinnig is of onzinnig (wat je niet van ons moet verwach-
ten). De beoordeling van het gehalte ligt zeker niet aan jullie
partijen. Zoals Kristien Van Vaerenbergh reeds opmerkte tij-
dens de raad moeten jullie niet luisteren naar onze voorstel-
len. Ga misschien een pint pakken, een kaartje leggen of je
kan misschien zelfs naar huis gaan. We zullen zeker aan nie-
mand vertellen dat jullie present kwamen tekenen (we willen
toch jullie zitpenning niet afpakken) en tijdens de gemeen-
teraad vertrokken. Wordt vast en zeker vervolgd in
“De LENNIKSE TRIBUNE”.
Aarzel niet om je in te schrijven op info@lenniksetribune.be.

Reeds bij het begin van deze legislatuur groeide bij
onze fractie de idee om een "Kwadraatraad" op te

richten. Men kan dit vergelijken met de Britse politiek
waar de oppositiepartij een "schaduwkabinet" opricht
om de regering op de voet te volgen.

Aangezien het nagenoeg onmogelijk is om speciallist
te zijn in alle gemeentelijke onderwerpen en alle sche-
penen ook kunnen terugvallen op de gemeentelijke
ambtenarij werd er bij onze fractie overgegaan tot de
verdeling van de onderwerpen.

Door deze verdeling is het ons mogelijk om veel beter
onderwerpen op de voet te volgen en met kennis van
zaken te oordelen over bestuursdaden van het
schepencollege. Deze professionalisering houdt met-
een in dat de kwaliteit van oppositievoering verbetert
en we beter op een positieve manier kunnen werken.

Dit houdt natuurlijk niet in dat onze gemeenteraadsle-
den zich eng gaan vastbijten in hun onderwerpen.
Neen, we zullen onze geest open houden voor andere
onderwerpen en zo onze collega's indien nodig
bijvallen en helpen. Soms is het zelfs zo dat bepaalde
onderwerpen worden toebedeeld aan meerdere
raadsleden wegens de complexiteit. In de Kwadraat-
raad zitten alle tien mandatarissen (gemeenteraad en
OCMW). Een overzichtelijke verdeling vindt u terug in
“De Lennikse Tribune”.

Chris Van Belle, Ernest Vankelecom en Viviane Tielemans zijn de
vertegenwoordigers van de OCMW raad in de Kwadraatraad

Geert De Cuyper, Kristien Van Vaerenbergh, Bruno Moens, Fried
Ringoot, Jasper De Bruyn (eventjes vervangen door Lien De

Slagmeulder) Christel O en Erik O (gemeenteraadsleden)

Dat we de nering naar de tering moeten zetten is
iedereen akkoord, maar waar leggen we de prioritei-
ten? Als we de andere overheden zien en de toestand
van de naburige gemeenten kan men vaststellen dat
het niet meer zo voor de wind gaat als pakweg tien
jaar geleden. Dikwijls probeert de huidige meerderheid
de precaire toestand van de Lennikse gemeentekas in
onze schoenen te schuiven.

Gemakkelijk maar wel onlogisch gewoon door het feit
dat Open VLD nu reeds meer dan achttien jaar de
Financiën beheert in Lennik.
Besparingen jawel maar hoe gaat de meerderheid dit
doen ? Net zoals de grote broers in de Federale rege-
ring zoekt men naar het schrappen van éénmalige
uitgaven en niet naar structurele oplossingen. Een
methode die door de Europese Unie wordt veroor-
deeld.

In Lennik gaat men de verhuurprijzen van de zalen
omhoogtrekken, de huisvuilzakken duurder maken,
besparen op de Lennikse feesten met een halvering
van de uitgave voor het seniorenfeest, bijdrage voor
deelnemers aan de “Seniorenreis” fors verhogen, ver-
hoging van taksen op bepaalde diensten, het niet ver-
vangen van personeel dat gepensioneerd wordt, enz...

Tevens worden bepaalde sociale toegevingen
gewoon geschrapt (bvb. gratis vuilniszakken voor
jonge gezinnen met kinderen).

Wat wel opvalt is dat dit schepencollege zichzelf een
budget geeft van 12.000 € voor hun (zogezegde) tele-
foonkosten? Dit terwijl men weet dat de leden van het
schepencollege normaal gezien GEBELD WORDEN.
Hun telefoontjes kunnen zij voeren vanuit het gemeen-
tehuis.
Tevens is het zo dat sommige collegeleden sowieso
hun telefoonkosten in aftrek nemen in hun belastings-
aangiften.
Gelet op het feit dat collegeleden ook een aanzienlijk
loon krijgen lijkt het ons ongepast om maandelijks een
extrabedrag te krijgen van meer dan 160 € terwijl alle
lagen van de Lennikse bevolking te maken zal krijgen
met de bezuinigingen. Een voorbeeldfunctie?
Van onze kant stelden we ondermeer voor om het
aantal schepenen van 6 naar 5 te laten dalen als
bezuiniging.
Vorige legislatuur lukte dit reeds. Waarom ook in deze
legislatuur niet ?

WARE AARD IS BOVENGEKOMEN! LEVE DE DEMOCRATIE !

De vlaggenhistorie heeft zijn slachtoffers bij de Open
VLD geëist: Schepen Warrand werd twee jaar gele-
den al zijn bevoegdheden ontnomen, Burgemeester
De Waele werd opgevolgd en gedurende twee jaar
werd het schepencollege geïmmobiliseerd door
krakelende Open VLD’ers.

De Open VLD heeft nu, met het opnieuw aanbrengen
van de Belgische vlag, plotseling opnieuw het stand-
punt van Eddy Warrand gevolgd.
De vraag stelt zich waarom deze onderlinge vendetta
bij de Open VLD zolang heeft geduurd en gans de
gemeente gijzelde behalve voor persoonlijke ambities
van bepaalde personen.

Tevens kan men stellen dat de ganse kwestie er voor
gezorgd heeft dat Willy De Waele op de valreep nog
werd verkozen voor de gemeenteraad na de laatste
verkiezingen(dankzij het wegvallen van een zitje
wegens familiebanden).

Besluit: gelet op de afhandeling van de vlaggenkwes-
tie en gelet op de laatste beslissingen (zie artikel p4) op
het vlak van het Nederlands door het Schepencollege
en gelet op de verklaringen van de nationale voorzitter
van de Open VLD mag men er vanuit gaan dat in
Lennik het treintje van de oude PVV opnieuw is
aangekomen.

BEZUINIGEN ?
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VLAGGEN EN OPEN VLDKWADRAATRAAD

Het jaarlijkse mosselfestijn was nog nooit zo een groot
succes.

Inmiddels hebben alle prijswinnaars dankzij de goede
zorgen van Ernest Vankelecom hun prijs ontvangen.
Een sfeerbeeld.

Vraag (gratis) je digitale krant
“De Lennikse Tribune”
en blijf op de hoogte

van de politiek in Lennik.

Mail naar: info@lenniksetribune.be

Was Lennik de vorige twaalf jaren een baken in de
Vlaamse Rand en de plaats waar de actie rond BHV
ontstond, dan is dit nu binnen de vijf maanden com-
pleet verloren gegaan.
Eigenlijk verwonderde dit ons niet want tijdens de
verkiezingen werd de taal van Molière al veelvuldig
gebruikt in de contacten met de bevolking door
sommige kandidaten en bovenop werd toen al de
belofte gemaakt om met de Vlaamse vlaggen aan de
openbare gebouwen korte metten te maken.

Willy De Waele (Open VLD-burgemeester gedurende
tien jaar), bezieler en uitvoerder om alleen de Vlaamse
Leeuw te hijsen aan de openbare gebouwen tot Brus-
sel-Halle-Vilvoorde daadwerkelijk zou zijn gesplitst
moest met lede ogen toezien hoe men in alle stilte in
de maand maart alles “aanpaste”. In zijn afscheids-
rede op het einde van de vorige legislatuur, stelde Willy
De Waele dat het “BHV-akkoord” zoals voorgesteld
door de regeringsmeerderheid niet meer of minder
een capitulatie was voor de Vlaamse Rand en hij was
nagenoeg één van de enige Open VLD-politiekers die
dit stelde.

Ondertussen gaat alles van kwaad naar erger. In het
OCMW is de taalpolitiek compleet gewijzigd. Van het
moment men in het begin van een gesprek een Ne-
derlands woord en besluiten met een Nederlands
woord is het al goed!

Tevens steunt de meerderheid om toe te treden tot
een vergadering van alle gemeenten van de vroegere
provincie Brabant (Brusselse Metropolitane Zone).
In deze vergadering zou worden vergaderd omtrent
de mobiliteit rond de hoofdstad.
Volgens sommige insiders is het opnieuw een poging
om een deel van de Vlaamse Rand na verloop van tijd
in te lijven in het Brusselse Gewest. Tegen de oprichting
van deze BMZ was in de vorige legislatuur een motie
gestemd volledig gesteund door de Open VLD meer-
derheid. Nu maakt men een bocht van 180 °.

Als toetje op de taart was de voorstelling van het
schoolreglement en het arbeidsreglement van de
gemeenteschool. In deze reglementen is slechts één
verwijzing naar het Nederlands namelijk: "De ouders
zullen hun kinderen aanmoedigen om Nederlands te
spreken" . Nergens wordt bepaald in welke taal de
contacten met de ouders dient te gebeuren. Nergens
verwijzing welke taal er achter de schoolpoorten dient
gebruikt te worden enz............... Indien men weet dat
19 procent van de kinderen in de gemeenteschool
worden opgevoed in gezinnen waar het Nederlands
niet wordt gesproken kan men nu al stellen dat dit een
tijdbom wordt. Niet alleen zal er een taalachterstand
komen voor sommige kinderen maar ook een
probleem voor de verwerking van de leerstof.
Op langere termijn zal het gevolgen hebben op de
volgende studiejaren van de kinderen.

Het is evident dat we zullen blijven hameren op de laks-
heid van de huidige meerderheid op taalgebied en
dit in ons aller voordeel.

MOSSELFESTIJN
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NEDERLANDS ?          MOET JE DIT KENNEN ?



Na zes maanden zijn de maskers van de huidige meerder-
heid reeds af gevallen. Het grote “democratische”
gehalte van deze bestuursploeg komt nu reeds naar
boven. Op een georkestreerde wijze mochten de trouwe
soldaten van de huidige meerderheid, hun fractieleiders, hun
lesje opzeggen.
Op een moment dat het zeker niet aan de orde was —men
behandelde het seniorenfeest tijdens de Lennikse feesten
waarvoor iedere deelnemer nu 17 € per persoon dient te be-
talen —begon eerst de Open VLD- fractieleidster (of lijdster)
haar het op een papiertje geschreven of voorgeschreven ti-
rade te lossen. Men verwijt ons popullisme, we werken te
hard door teveel punten (proficiat)op de agenda te zetten,
een gebrek aan respect en we beïnvloeden de pers.
Op de koop toe riep zij het college op om alleen maar te
antwoorden op zinnige vragen. De fractieleider van de
CD&V kon niet achterop hinkelen en ratelde het zelfde op-
gedragen liedje voor.
‘s Anderdaags viel bij “toeval” het partijblad van de CD&V
in de bus, waarin hun voorzitter - een voorzitter die met de
overweldigende meerderheid van 54% gekozen is—nog
eens uit de doeken deed dat de N-VA– Lennik Kwadraat
fractie aan populisme doet (waar hadden we die term nog
al gehoord ?) obstructie uitvoert, onrealiseerbare en dure
projecten voorstellen, onwaarheden vertellen enz . .
We dagen deze voorzitter uit om één duur voorstel te ver-
noemen die we de laatste zes maanden deden. We dagen
hem uit om één vraag op te noemen die niet relevant zou
zijn voor Lennik. Hij verwijt dat we gedurende de voorgaande
twaalf jaar niet zouden gewerkt hebben. We willen hem er
aan herinneren dat hij nu met dezelfde partij aan tafel zit die
reeds 18 jaar de burgemeester leverde en de laatste 6 jaar 4
schepenen van de 6 had. Aan dezelfde voorzitter die ons
verwijt dat we belastingsgeld zouden willen verspillen aan on-
zinnige projecten gewoon de vraag: een studie (wat voor
hen altijd weggesmeten geld was) laten maken van 85.000
€ voor de Schapenstraat wetende dat er de eerste jaren
geen geld zal zijn voor het uit te voeren en wetende dat der-
gelijke planning gewoon gratis op het gemeentehuis werd
gedaan, is dit dan goed beheer?
Wij geven toe dat we op een andere manier oppositie voe-
ren (zoals we ten andere steeds hebben meegedeeld) dan
men vorige twaalf jaar gewoon was. We weigeren a-patisch
te zitten aan tafel zoals de oppositie van vorige legislatuur en
te zagen over een putje in één of andere straat of een
bloembak die verkeerd staat. We willen actief voorstellen
doen om het welzijn in Lennik te verbeteren en vragen stellen
die de Lennikenaar ook kan interesseren. Dit is ons democra-
tisch recht en onze verdomde plicht aan de 1800 kiezers die
we hadden tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
Worden onze voorstellen op waarde geoordeeld door de
meerderheid? Natuurlijk niet, we hadden niet anders ver-
wacht want wat van de oppositie komt is zo al verdacht.
Denkt men dat dit en de tirade tijdens de vorige gemeente-
raad ons zal stoppen om voorstellen te doen / vragen te
stellen ? We kunnen iedereen gerust stellen, integendeel!
Aan de fractieleiders van de meerderheid. Maak gebruik om
tijdens deze vakantie eens enkele uren uit te trekken om het
gemeentedecreet ter hand te nemen. Dan zul je merken dat
op elke vraag of elk voorstel dient geantwoord te worden of
het nu zinnig is of onzinnig (wat je niet van ons moet verwach-
ten). De beoordeling van het gehalte ligt zeker niet aan jullie
partijen. Zoals Kristien Van Vaerenbergh reeds opmerkte tij-
dens de raad moeten jullie niet luisteren naar onze voorstel-
len. Ga misschien een pint pakken, een kaartje leggen of je
kan misschien zelfs naar huis gaan. We zullen zeker aan nie-
mand vertellen dat jullie present kwamen tekenen (we willen
toch jullie zitpenning niet afpakken) en tijdens de gemeen-
teraad vertrokken. Wordt vast en zeker vervolgd in
“De LENNIKSE TRIBUNE”.
Aarzel niet om je in te schrijven op info@lenniksetribune.be.

Reeds bij het begin van deze legislatuur groeide bij
onze fractie de idee om een "Kwadraatraad" op te

richten. Men kan dit vergelijken met de Britse politiek
waar de oppositiepartij een "schaduwkabinet" opricht
om de regering op de voet te volgen.

Aangezien het nagenoeg onmogelijk is om speciallist
te zijn in alle gemeentelijke onderwerpen en alle sche-
penen ook kunnen terugvallen op de gemeentelijke
ambtenarij werd er bij onze fractie overgegaan tot de
verdeling van de onderwerpen.

Door deze verdeling is het ons mogelijk om veel beter
onderwerpen op de voet te volgen en met kennis van
zaken te oordelen over bestuursdaden van het
schepencollege. Deze professionalisering houdt met-
een in dat de kwaliteit van oppositievoering verbetert
en we beter op een positieve manier kunnen werken.

Dit houdt natuurlijk niet in dat onze gemeenteraadsle-
den zich eng gaan vastbijten in hun onderwerpen.
Neen, we zullen onze geest open houden voor andere
onderwerpen en zo onze collega's indien nodig
bijvallen en helpen. Soms is het zelfs zo dat bepaalde
onderwerpen worden toebedeeld aan meerdere
raadsleden wegens de complexiteit. In de Kwadraat-
raad zitten alle tien mandatarissen (gemeenteraad en
OCMW). Een overzichtelijke verdeling vindt u terug in
“De Lennikse Tribune”.

Chris Van Belle, Ernest Vankelecom en Viviane Tielemans zijn de
vertegenwoordigers van de OCMW raad in de Kwadraatraad

Geert De Cuyper, Kristien Van Vaerenbergh, Bruno Moens, Fried
Ringoot, Jasper De Bruyn (eventjes vervangen door Lien De

Slagmeulder) Christel O en Erik O (gemeenteraadsleden)

Dat we de nering naar de tering moeten zetten is
iedereen akkoord, maar waar leggen we de prioritei-
ten? Als we de andere overheden zien en de toestand
van de naburige gemeenten kan men vaststellen dat
het niet meer zo voor de wind gaat als pakweg tien
jaar geleden. Dikwijls probeert de huidige meerderheid
de precaire toestand van de Lennikse gemeentekas in
onze schoenen te schuiven.

Gemakkelijk maar wel onlogisch gewoon door het feit
dat Open VLD nu reeds meer dan achttien jaar de
Financiën beheert in Lennik.
Besparingen jawel maar hoe gaat de meerderheid dit
doen ? Net zoals de grote broers in de Federale rege-
ring zoekt men naar het schrappen van éénmalige
uitgaven en niet naar structurele oplossingen. Een
methode die door de Europese Unie wordt veroor-
deeld.

In Lennik gaat men de verhuurprijzen van de zalen
omhoogtrekken, de huisvuilzakken duurder maken,
besparen op de Lennikse feesten met een halvering
van de uitgave voor het seniorenfeest, bijdrage voor
deelnemers aan de “Seniorenreis” fors verhogen, ver-
hoging van taksen op bepaalde diensten, het niet ver-
vangen van personeel dat gepensioneerd wordt, enz...

Tevens worden bepaalde sociale toegevingen
gewoon geschrapt (bvb. gratis vuilniszakken voor
jonge gezinnen met kinderen).

Wat wel opvalt is dat dit schepencollege zichzelf een
budget geeft van 12.000 € voor hun (zogezegde) tele-
foonkosten? Dit terwijl men weet dat de leden van het
schepencollege normaal gezien GEBELD WORDEN.
Hun telefoontjes kunnen zij voeren vanuit het gemeen-
tehuis.
Tevens is het zo dat sommige collegeleden sowieso
hun telefoonkosten in aftrek nemen in hun belastings-
aangiften.
Gelet op het feit dat collegeleden ook een aanzienlijk
loon krijgen lijkt het ons ongepast om maandelijks een
extrabedrag te krijgen van meer dan 160 € terwijl alle
lagen van de Lennikse bevolking te maken zal krijgen
met de bezuinigingen. Een voorbeeldfunctie?
Van onze kant stelden we ondermeer voor om het
aantal schepenen van 6 naar 5 te laten dalen als
bezuiniging.
Vorige legislatuur lukte dit reeds. Waarom ook in deze
legislatuur niet ?

WARE AARD IS BOVENGEKOMEN! LEVE DE DEMOCRATIE !

De vlaggenhistorie heeft zijn slachtoffers bij de Open
VLD geëist: Schepen Warrand werd twee jaar gele-
den al zijn bevoegdheden ontnomen, Burgemeester
De Waele werd opgevolgd en gedurende twee jaar
werd het schepencollege geïmmobiliseerd door
krakelende Open VLD’ers.

De Open VLD heeft nu, met het opnieuw aanbrengen
van de Belgische vlag, plotseling opnieuw het stand-
punt van Eddy Warrand gevolgd.
De vraag stelt zich waarom deze onderlinge vendetta
bij de Open VLD zolang heeft geduurd en gans de
gemeente gijzelde behalve voor persoonlijke ambities
van bepaalde personen.

Tevens kan men stellen dat de ganse kwestie er voor
gezorgd heeft dat Willy De Waele op de valreep nog
werd verkozen voor de gemeenteraad na de laatste
verkiezingen(dankzij het wegvallen van een zitje
wegens familiebanden).

Besluit: gelet op de afhandeling van de vlaggenkwes-
tie en gelet op de laatste beslissingen (zie artikel p4) op
het vlak van het Nederlands door het Schepencollege
en gelet op de verklaringen van de nationale voorzitter
van de Open VLD mag men er vanuit gaan dat in
Lennik het treintje van de oude PVV opnieuw is
aangekomen.

BEZUINIGEN ?
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VLAGGEN EN OPEN VLDKWADRAATRAAD

Het jaarlijkse mosselfestijn was nog nooit zo een groot
succes.

Inmiddels hebben alle prijswinnaars dankzij de goede
zorgen van Ernest Vankelecom hun prijs ontvangen.
Een sfeerbeeld.

Vraag (gratis) je digitale krant
“De Lennikse Tribune”
en blijf op de hoogte

van de politiek in Lennik.

Mail naar: info@lenniksetribune.be

Was Lennik de vorige twaalf jaren een baken in de
Vlaamse Rand en de plaats waar de actie rond BHV
ontstond, dan is dit nu binnen de vijf maanden com-
pleet verloren gegaan.
Eigenlijk verwonderde dit ons niet want tijdens de
verkiezingen werd de taal van Molière al veelvuldig
gebruikt in de contacten met de bevolking door
sommige kandidaten en bovenop werd toen al de
belofte gemaakt om met de Vlaamse vlaggen aan de
openbare gebouwen korte metten te maken.

Willy De Waele (Open VLD-burgemeester gedurende
tien jaar), bezieler en uitvoerder om alleen de Vlaamse
Leeuw te hijsen aan de openbare gebouwen tot Brus-
sel-Halle-Vilvoorde daadwerkelijk zou zijn gesplitst
moest met lede ogen toezien hoe men in alle stilte in
de maand maart alles “aanpaste”. In zijn afscheids-
rede op het einde van de vorige legislatuur, stelde Willy
De Waele dat het “BHV-akkoord” zoals voorgesteld
door de regeringsmeerderheid niet meer of minder
een capitulatie was voor de Vlaamse Rand en hij was
nagenoeg één van de enige Open VLD-politiekers die
dit stelde.

Ondertussen gaat alles van kwaad naar erger. In het
OCMW is de taalpolitiek compleet gewijzigd. Van het
moment men in het begin van een gesprek een Ne-
derlands woord en besluiten met een Nederlands
woord is het al goed!

Tevens steunt de meerderheid om toe te treden tot
een vergadering van alle gemeenten van de vroegere
provincie Brabant (Brusselse Metropolitane Zone).
In deze vergadering zou worden vergaderd omtrent
de mobiliteit rond de hoofdstad.
Volgens sommige insiders is het opnieuw een poging
om een deel van de Vlaamse Rand na verloop van tijd
in te lijven in het Brusselse Gewest. Tegen de oprichting
van deze BMZ was in de vorige legislatuur een motie
gestemd volledig gesteund door de Open VLD meer-
derheid. Nu maakt men een bocht van 180 °.

Als toetje op de taart was de voorstelling van het
schoolreglement en het arbeidsreglement van de
gemeenteschool. In deze reglementen is slechts één
verwijzing naar het Nederlands namelijk: "De ouders
zullen hun kinderen aanmoedigen om Nederlands te
spreken" . Nergens wordt bepaald in welke taal de
contacten met de ouders dient te gebeuren. Nergens
verwijzing welke taal er achter de schoolpoorten dient
gebruikt te worden enz............... Indien men weet dat
19 procent van de kinderen in de gemeenteschool
worden opgevoed in gezinnen waar het Nederlands
niet wordt gesproken kan men nu al stellen dat dit een
tijdbom wordt. Niet alleen zal er een taalachterstand
komen voor sommige kinderen maar ook een
probleem voor de verwerking van de leerstof.
Op langere termijn zal het gevolgen hebben op de
volgende studiejaren van de kinderen.

Het is evident dat we zullen blijven hameren op de laks-
heid van de huidige meerderheid op taalgebied en
dit in ons aller voordeel.

MOSSELFESTIJN
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NEDERLANDS ?          MOET JE DIT KENNEN ?



Na zes maanden zijn de maskers van de huidige meerder-
heid reeds af gevallen. Het grote “democratische”
gehalte van deze bestuursploeg komt nu reeds naar
boven. Op een georkestreerde wijze mochten de trouwe
soldaten van de huidige meerderheid, hun fractieleiders, hun
lesje opzeggen.
Op een moment dat het zeker niet aan de orde was —men
behandelde het seniorenfeest tijdens de Lennikse feesten
waarvoor iedere deelnemer nu 17 € per persoon dient te be-
talen —begon eerst de Open VLD- fractieleidster (of lijdster)
haar het op een papiertje geschreven of voorgeschreven ti-
rade te lossen. Men verwijt ons popullisme, we werken te
hard door teveel punten (proficiat)op de agenda te zetten,
een gebrek aan respect en we beïnvloeden de pers.
Op de koop toe riep zij het college op om alleen maar te
antwoorden op zinnige vragen. De fractieleider van de
CD&V kon niet achterop hinkelen en ratelde het zelfde op-
gedragen liedje voor.
‘s Anderdaags viel bij “toeval” het partijblad van de CD&V
in de bus, waarin hun voorzitter - een voorzitter die met de
overweldigende meerderheid van 54% gekozen is—nog
eens uit de doeken deed dat de N-VA– Lennik Kwadraat
fractie aan populisme doet (waar hadden we die term nog
al gehoord ?) obstructie uitvoert, onrealiseerbare en dure
projecten voorstellen, onwaarheden vertellen enz . .
We dagen deze voorzitter uit om één duur voorstel te ver-
noemen die we de laatste zes maanden deden. We dagen
hem uit om één vraag op te noemen die niet relevant zou
zijn voor Lennik. Hij verwijt dat we gedurende de voorgaande
twaalf jaar niet zouden gewerkt hebben. We willen hem er
aan herinneren dat hij nu met dezelfde partij aan tafel zit die
reeds 18 jaar de burgemeester leverde en de laatste 6 jaar 4
schepenen van de 6 had. Aan dezelfde voorzitter die ons
verwijt dat we belastingsgeld zouden willen verspillen aan on-
zinnige projecten gewoon de vraag: een studie (wat voor
hen altijd weggesmeten geld was) laten maken van 85.000
€ voor de Schapenstraat wetende dat er de eerste jaren
geen geld zal zijn voor het uit te voeren en wetende dat der-
gelijke planning gewoon gratis op het gemeentehuis werd
gedaan, is dit dan goed beheer?
Wij geven toe dat we op een andere manier oppositie voe-
ren (zoals we ten andere steeds hebben meegedeeld) dan
men vorige twaalf jaar gewoon was. We weigeren a-patisch
te zitten aan tafel zoals de oppositie van vorige legislatuur en
te zagen over een putje in één of andere straat of een
bloembak die verkeerd staat. We willen actief voorstellen
doen om het welzijn in Lennik te verbeteren en vragen stellen
die de Lennikenaar ook kan interesseren. Dit is ons democra-
tisch recht en onze verdomde plicht aan de 1800 kiezers die
we hadden tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
Worden onze voorstellen op waarde geoordeeld door de
meerderheid? Natuurlijk niet, we hadden niet anders ver-
wacht want wat van de oppositie komt is zo al verdacht.
Denkt men dat dit en de tirade tijdens de vorige gemeente-
raad ons zal stoppen om voorstellen te doen / vragen te
stellen ? We kunnen iedereen gerust stellen, integendeel!
Aan de fractieleiders van de meerderheid. Maak gebruik om
tijdens deze vakantie eens enkele uren uit te trekken om het
gemeentedecreet ter hand te nemen. Dan zul je merken dat
op elke vraag of elk voorstel dient geantwoord te worden of
het nu zinnig is of onzinnig (wat je niet van ons moet verwach-
ten). De beoordeling van het gehalte ligt zeker niet aan jullie
partijen. Zoals Kristien Van Vaerenbergh reeds opmerkte tij-
dens de raad moeten jullie niet luisteren naar onze voorstel-
len. Ga misschien een pint pakken, een kaartje leggen of je
kan misschien zelfs naar huis gaan. We zullen zeker aan nie-
mand vertellen dat jullie present kwamen tekenen (we willen
toch jullie zitpenning niet afpakken) en tijdens de gemeen-
teraad vertrokken. Wordt vast en zeker vervolgd in
“De LENNIKSE TRIBUNE”.
Aarzel niet om je in te schrijven op info@lenniksetribune.be.

Reeds bij het begin van deze legislatuur groeide bij
onze fractie de idee om een "Kwadraatraad" op te

richten. Men kan dit vergelijken met de Britse politiek
waar de oppositiepartij een "schaduwkabinet" opricht
om de regering op de voet te volgen.

Aangezien het nagenoeg onmogelijk is om speciallist
te zijn in alle gemeentelijke onderwerpen en alle sche-
penen ook kunnen terugvallen op de gemeentelijke
ambtenarij werd er bij onze fractie overgegaan tot de
verdeling van de onderwerpen.

Door deze verdeling is het ons mogelijk om veel beter
onderwerpen op de voet te volgen en met kennis van
zaken te oordelen over bestuursdaden van het
schepencollege. Deze professionalisering houdt met-
een in dat de kwaliteit van oppositievoering verbetert
en we beter op een positieve manier kunnen werken.

Dit houdt natuurlijk niet in dat onze gemeenteraadsle-
den zich eng gaan vastbijten in hun onderwerpen.
Neen, we zullen onze geest open houden voor andere
onderwerpen en zo onze collega's indien nodig
bijvallen en helpen. Soms is het zelfs zo dat bepaalde
onderwerpen worden toebedeeld aan meerdere
raadsleden wegens de complexiteit. In de Kwadraat-
raad zitten alle tien mandatarissen (gemeenteraad en
OCMW). Een overzichtelijke verdeling vindt u terug in
“De Lennikse Tribune”.

Chris Van Belle, Ernest Vankelecom en Viviane Tielemans zijn de
vertegenwoordigers van de OCMW raad in de Kwadraatraad

Geert De Cuyper, Kristien Van Vaerenbergh, Bruno Moens, Fried
Ringoot, Jasper De Bruyn (eventjes vervangen door Lien De

Slagmeulder) Christel O en Erik O (gemeenteraadsleden)

Dat we de nering naar de tering moeten zetten is
iedereen akkoord, maar waar leggen we de prioritei-
ten? Als we de andere overheden zien en de toestand
van de naburige gemeenten kan men vaststellen dat
het niet meer zo voor de wind gaat als pakweg tien
jaar geleden. Dikwijls probeert de huidige meerderheid
de precaire toestand van de Lennikse gemeentekas in
onze schoenen te schuiven.

Gemakkelijk maar wel onlogisch gewoon door het feit
dat Open VLD nu reeds meer dan achttien jaar de
Financiën beheert in Lennik.
Besparingen jawel maar hoe gaat de meerderheid dit
doen ? Net zoals de grote broers in de Federale rege-
ring zoekt men naar het schrappen van éénmalige
uitgaven en niet naar structurele oplossingen. Een
methode die door de Europese Unie wordt veroor-
deeld.

In Lennik gaat men de verhuurprijzen van de zalen
omhoogtrekken, de huisvuilzakken duurder maken,
besparen op de Lennikse feesten met een halvering
van de uitgave voor het seniorenfeest, bijdrage voor
deelnemers aan de “Seniorenreis” fors verhogen, ver-
hoging van taksen op bepaalde diensten, het niet ver-
vangen van personeel dat gepensioneerd wordt, enz...

Tevens worden bepaalde sociale toegevingen
gewoon geschrapt (bvb. gratis vuilniszakken voor
jonge gezinnen met kinderen).

Wat wel opvalt is dat dit schepencollege zichzelf een
budget geeft van 12.000 € voor hun (zogezegde) tele-
foonkosten? Dit terwijl men weet dat de leden van het
schepencollege normaal gezien GEBELD WORDEN.
Hun telefoontjes kunnen zij voeren vanuit het gemeen-
tehuis.
Tevens is het zo dat sommige collegeleden sowieso
hun telefoonkosten in aftrek nemen in hun belastings-
aangiften.
Gelet op het feit dat collegeleden ook een aanzienlijk
loon krijgen lijkt het ons ongepast om maandelijks een
extrabedrag te krijgen van meer dan 160 € terwijl alle
lagen van de Lennikse bevolking te maken zal krijgen
met de bezuinigingen. Een voorbeeldfunctie?
Van onze kant stelden we ondermeer voor om het
aantal schepenen van 6 naar 5 te laten dalen als
bezuiniging.
Vorige legislatuur lukte dit reeds. Waarom ook in deze
legislatuur niet ?

WARE AARD IS BOVENGEKOMEN! LEVE DE DEMOCRATIE !

De vlaggenhistorie heeft zijn slachtoffers bij de Open
VLD geëist: Schepen Warrand werd twee jaar gele-
den al zijn bevoegdheden ontnomen, Burgemeester
De Waele werd opgevolgd en gedurende twee jaar
werd het schepencollege geïmmobiliseerd door
krakelende Open VLD’ers.

De Open VLD heeft nu, met het opnieuw aanbrengen
van de Belgische vlag, plotseling opnieuw het stand-
punt van Eddy Warrand gevolgd.
De vraag stelt zich waarom deze onderlinge vendetta
bij de Open VLD zolang heeft geduurd en gans de
gemeente gijzelde behalve voor persoonlijke ambities
van bepaalde personen.

Tevens kan men stellen dat de ganse kwestie er voor
gezorgd heeft dat Willy De Waele op de valreep nog
werd verkozen voor de gemeenteraad na de laatste
verkiezingen(dankzij het wegvallen van een zitje
wegens familiebanden).

Besluit: gelet op de afhandeling van de vlaggenkwes-
tie en gelet op de laatste beslissingen (zie artikel p4) op
het vlak van het Nederlands door het Schepencollege
en gelet op de verklaringen van de nationale voorzitter
van de Open VLD mag men er vanuit gaan dat in
Lennik het treintje van de oude PVV opnieuw is
aangekomen.

BEZUINIGEN ?
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VLAGGEN EN OPEN VLDKWADRAATRAAD

Het jaarlijkse mosselfestijn was nog nooit zo een groot
succes.

Inmiddels hebben alle prijswinnaars dankzij de goede
zorgen van Ernest Vankelecom hun prijs ontvangen.
Een sfeerbeeld.

Vraag (gratis) je digitale krant
“De Lennikse Tribune”
en blijf op de hoogte

van de politiek in Lennik.

Mail naar: info@lenniksetribune.be

Was Lennik de vorige twaalf jaren een baken in de
Vlaamse Rand en de plaats waar de actie rond BHV
ontstond, dan is dit nu binnen de vijf maanden com-
pleet verloren gegaan.
Eigenlijk verwonderde dit ons niet want tijdens de
verkiezingen werd de taal van Molière al veelvuldig
gebruikt in de contacten met de bevolking door
sommige kandidaten en bovenop werd toen al de
belofte gemaakt om met de Vlaamse vlaggen aan de
openbare gebouwen korte metten te maken.

Willy De Waele (Open VLD-burgemeester gedurende
tien jaar), bezieler en uitvoerder om alleen de Vlaamse
Leeuw te hijsen aan de openbare gebouwen tot Brus-
sel-Halle-Vilvoorde daadwerkelijk zou zijn gesplitst
moest met lede ogen toezien hoe men in alle stilte in
de maand maart alles “aanpaste”. In zijn afscheids-
rede op het einde van de vorige legislatuur, stelde Willy
De Waele dat het “BHV-akkoord” zoals voorgesteld
door de regeringsmeerderheid niet meer of minder
een capitulatie was voor de Vlaamse Rand en hij was
nagenoeg één van de enige Open VLD-politiekers die
dit stelde.

Ondertussen gaat alles van kwaad naar erger. In het
OCMW is de taalpolitiek compleet gewijzigd. Van het
moment men in het begin van een gesprek een Ne-
derlands woord en besluiten met een Nederlands
woord is het al goed!

Tevens steunt de meerderheid om toe te treden tot
een vergadering van alle gemeenten van de vroegere
provincie Brabant (Brusselse Metropolitane Zone).
In deze vergadering zou worden vergaderd omtrent
de mobiliteit rond de hoofdstad.
Volgens sommige insiders is het opnieuw een poging
om een deel van de Vlaamse Rand na verloop van tijd
in te lijven in het Brusselse Gewest. Tegen de oprichting
van deze BMZ was in de vorige legislatuur een motie
gestemd volledig gesteund door de Open VLD meer-
derheid. Nu maakt men een bocht van 180 °.

Als toetje op de taart was de voorstelling van het
schoolreglement en het arbeidsreglement van de
gemeenteschool. In deze reglementen is slechts één
verwijzing naar het Nederlands namelijk: "De ouders
zullen hun kinderen aanmoedigen om Nederlands te
spreken" . Nergens wordt bepaald in welke taal de
contacten met de ouders dient te gebeuren. Nergens
verwijzing welke taal er achter de schoolpoorten dient
gebruikt te worden enz............... Indien men weet dat
19 procent van de kinderen in de gemeenteschool
worden opgevoed in gezinnen waar het Nederlands
niet wordt gesproken kan men nu al stellen dat dit een
tijdbom wordt. Niet alleen zal er een taalachterstand
komen voor sommige kinderen maar ook een
probleem voor de verwerking van de leerstof.
Op langere termijn zal het gevolgen hebben op de
volgende studiejaren van de kinderen.

Het is evident dat we zullen blijven hameren op de laks-
heid van de huidige meerderheid op taalgebied en
dit in ons aller voordeel.

MOSSELFESTIJN
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NEDERLANDS ?          MOET JE DIT KENNEN ?
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ren hoe de “politiek” in Lennik zich in Lennik

afspeelt. Dit belangt elke Lennikenaar aan

want politieke beslissingen raken nagenoeg

altijd de inwoners. Is het niet de dienstverle-

ning dan is het toch de portemonnee.

Anderzijds elke maand met een gedrukte

versie uitkomen is onbetaalbaar. Daarom

dat we de moderne media zullen hanteren.

Hopelijk vind u de weg naar de Lennikse

Tribune en kan u zeggen dat u de best

geïnformeerde burger van Lennik bent.

Erik O

gemeenteraadslid N-VA - Lennik Kwadraat

Zoals elk jaar na de verkiezingen beperken we onze uitgave van ons blad

tot vier nummers. Zo ook dit jaar. Betekent dit dat men op zijn honger dient

blijven te zitten wat betreft het politieke nieuws in Lennik? Absoluut niet en

zeker nu niet!

Waarschijnlijk voor de eerste maal in Vlaanderen geeft een politieke fractie

een digitale krant uit “De Lennikse Tribune”. Deze digitale krant die ook

binnenkort wordt aangevuld met een blitse website zal ongeveer elke

maand in uw mail –box belanden indien u dit wenst!

(gewoon een mail sturen naar info@lenniksetribune.be)

Tevens zal men het opnieuw kunnen lezen op de website.

Dit allemaal wordt ondersteund door een Face-book pagina.

Het betekent niet dat mensen die geen toegang hebben tot het internet

verstoken blijven van het politieke nieuws. Neen!

In onze gedrukt blad zult u artikels vinden die ook werden gepubliceerd in

“De Lennikse Tribune”. Deze nieuwsbrief is onze manier om de Lennikenaar

op een moderne en directe manier te informeren over het reilen en zeilen

in de Lennikse gemeentepolitiek.

We zijn de mening toegedaan dat niet alle nuances die we aan sommige

items geven volledig tot hun recht komen in de pers omwille van tijdsdruk

of plaatsgebrek. We willen in bepaalde gevallen ook een meer onder-

bouwd relaas aan de burger bezorgen.

In “De Lennikse Tribune” vindt u onze visie terug over de besproken onder-

werpen.

In “De Lennikse Tribune” hoeft u geen scheldpartij te verwachten op de

huidige meerderheid. Zoals we reeds van in het begin hebben verklaard

willen we opbouwend oppositie voeren en de nodige voorstellen doen

om Lennik beter uit te bouwen.

Naast onze voorstellen willen we ook door gerichte vragen te weten

komen hoe Lennik er voorstaat op alle vlakken: financieel, demografisch,

taalgebruik, educatief, ecologisch, de verbrusseling, enz.

Dit is ons inziens de ideale manier om de Lennikenaar in detail en correct

op de hoogte te brengen. In “De Lennikse Tribune” zullen we onze voor-

stellen en onze vragen rond het gevoerde beleid regelmatig bespreken.

Zo kunt u een perfect oordeel vormen over ons werk en het werk van de

huidige meerderheid. De artikels in “De Lennikse Tribune” worden voor u

geschreven door de leden van de Kwadraatraad. De Kwadraatraad is sa-

mengesteld uit alle mandatarissen (in totaal 10) van de fractie N-VA

LENNIK KWADRAAT (hierover meer verder in ons blad). Indien u vragen

heeft kan u deze natuurlijk stellen via ons e-mail adres.

Eigenlijk zijn we wel een beetje fier op deze realisatie. We zaten met het

dilemma hoe de mensen daadwerkelijk en op een snelle manier informe-

NDEBELE
juni 2013

‘Kijk, ma… Zie je wat er nieuw is?’ Ik geef het meest
logische antwoord van een oma op kraamvisite. 
‘Je hebt een prachtbaby, kind.’
Ze proest het uit. ‘Dat bedoel ik helemaal niet. Kijk even
rond in de keuken.’
Naar Afrikaanse normen heeft ze een prachtkeuken.
Ik zie wel een splinternieuwe vaatwasautomaat. Tussen
al het andere keukenmateriaal blinkt hij iets te opval-
lend.
Eindelijk… denk ik. ‘Goed zo,’ zeg ik. ‘Jullie huishoud-
hulp zal er blij mee zijn.’
Dochter en schoonzoon krijgen de slappe lach.

De avond valt veel te vroeg naar onze normen.
Het is amper 18 uur en pikdonker.
Tegen 19 uur geeuwen we uitdrukkelijk. Nog voor 22 uur
ligt iedereen te ronken.
We weten het weer, dit is een andere wereld.
‘Waarom mocht ik die vaatwas niet aanzetten?’
fluister ik.
‘Ze hebben hier pertang geen nachttarief,’ lacht man-
lief. Hij ligt nog klaarwakker naar de zoldering te kijken.

‘Mmmm… misschien willen ze morgenvroeg aan Sabi
uitleggen hoe dat ding werkt.’

De ochtend is er vroeg. Veel te vroeg naar onze
normen.

Voor 6 uur loopt de tweejarige kleinzoon te zingen. Hij
is klaar om naar zijn school te gaan. Kinderoppas en
school, midden in een prachtig natuurgebied, lopen
hier naast en door mekaar! Om 7 uur zijn de school-
poorten open en de meeste kinderen aanwezig. Na 8
uur kom je er niet meer in. Alle kinderen ontbijten
samen op school. Ze eten om 11 uur hun eigen mee-
gebrachte lunch en om 13 uur loopt de school leeg.

Een rechtstreeks gevolg van te lange en hete zomers!
Leren en werken is na de middag quasi onmogelijk.

Onze grote (nou ja) 2-jarige kleinzoon slaapt de hele
namiddag de slaap der onschuldigen.
Baby-broertje drinkt en slaapt, drinkt en slaapt, drinkt
en slaapt… de klok rond!
Wij weten intussen waarom we de vaatwasser niet
mochten aanzetten.

Sabi vindt die machine maar niks. Ze rukt aan het
handvat tot het onding open gaat.

Een voor ons onverstaanbare woordenstroom, zuiver
Ndebele, kets tegen de keukenmuren.

Sabi vult meteen de wasbak met kokendheet sop en
maakt daarbij heftig krakelend de machine terug leeg.

Haar armen verdwijnen tot aan de ellebogen in het
schuim.
Na amper 10 minuten staat de vaat te blinken op het
aanrecht.
Baie goed en veel vlugger dan de vaatwasser.

‘Begrijp je het, mam?’ vraagt dochterlief.

Ik knik en grinnik. Diep in mijn binnenste geef ik Sabi
gelijk.

Ach, één weekje Zuid-Afrika. Een veel te lange kraam-
visite maar een veel te kort bezoek aan kinderen en
kleinkinderen.
Wij weten het intussen wel. Ook van deze nieuwe klein-
zoon zullen we de eerste stappen via skype moeten
volgen. Toch wel goed dat moderne technologie
bestaat.
Ook van deze kleinzoon zullen de eerste duidelijke
‘opa en oma’ van heel ver tot bij ons klinken.

Teken je dromen in de . . . Voor kinderen van 3 tot 7 jaar

Neem een groot blad en teken een grote . . . Wat mag dat wel zijn?
Het is groot en rond, goudgeel en warm, zit hoog in de lucht en
maakt de mensen blij!

GEVONDEN? Dan staat jouw blad al bijna helemaal vol.
Die warme . . . doet ons dromen.
We krijgen zin in een duik, een lik, een reis, sport en spel.

In die grote heerlijke . . . ga je nu minstens drie dingen tekenen waar
jij van droomt, wat jij graag doet, wat jij heerlijk of lekker vindt als
die . . . tevoorschijn komt.

Wie vindt de meest originele woorden?  Voor kinderen van 7 tot 10 jaar

De kleinste kinderen tekenen. Ze tekenen alvast een grote . .
(lees de opdracht van 3 tot 7 jaar)
Zoeken jullie met het woordje . . . naar woorden waar die . .
in verwerkt zit?

Let op, de woorden moeten niet allemaal met . . . beginnen.
. . . kan evengoed verstopt zitten in andere woorden.

Benieuwd wie de meeste en leukste woorden vindt!
We tellen ze allemaal hoor!

Voor iedereen vanaf 10 jaar

Bij je geboorte kreeg je één of meerdere namen.
Namen zijn dikwijls heel doelbewust gekozen.

Weet jij waarom je die specifieke naam of namen kreeg?
Weet je het helemaal niet?

Je mag er best iets grappigs bij verzinnen maar jouw uitleg
moet wel heel overtuigend zijn.

De meest overtuigende naamverklaringen,
vallen uiteraard in de boekenprijzen!

IN DE HOEK MET ANNE WIJCKMANS
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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.

WE WILLEN OOK DE AANDACHT TREKKEN OP DE NIEUWE

FACEBOOK PAGINA NAMELIJK: KWADRAATRAAD.

Hier vind je de “DE LENNIKSE TRIBUNE”

Op alle plaatsen op het internet vind je heel vlug onze

persmededelingen / onze visie over bepaalde Lennikse

“politieke” problemen.

Ook op de website www.levenliefdelennik.be

de speciale verkiezingssite vind je meer

TWITTER

https://twitter.com/#!/LennikKwadraat

“DE LENNIKSE TRIBUNE” - ons zusterblad-kan je in je

e-mail box (gratis) ontvangen. Gewoon een mailtje naar

info@lenniksetribune.be

OPLOSSINGEN BEZORGEN VOOR 31 AUGUSTUS AAN:           ANNE WYCKMANS • PALOKENSTRAAT 19 • 1750 LENNIK

Waag je kans!        Misschien win jij een mooi boekenpakket!




