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editoriaal
ons schepencollege werkt collegiaal! Dit waren één van de eerste
woorden die de huidige meerderheid de wereld in stuurde.
Doch nu achttien maanden later zien we dat collegialiteit ver te zoeken is. Dit is geen team maar gewoon een verzameling van individuen die snel willen scoren, zelfs ten koste van zijn collega die naast
hem zit. Onlangs werd dit nog duidelijk bij een interpellatie van de
nieuwe OCMW-voorzitter Nestor Evens door onze fractieleider in de
gemeenteraad Geert De Cuyper. Bij de vraag of de Dekenij nu ging
worden ingepalmd door het OCMW stak hij van wal dat dit nog
geen uitgemaakte zaak was en dat men de zaak nog onderzocht.
Pijnlijk werd het toen bleek dat de gemeente Lennik diezelfde dag
een contract had afgesloten met Haviland om de verbouwingswerken te begeleiden aan de Dekenij zodat het OCMW de gebouwen
zou kunnen betrekken. Hij moest toegeven dat hij niet op de hoogte
was …. pijnlijk en “collegiaal”. Nog pijnlijker werd het toen hem werd
gevraagd of hij alle bevoegdheden overnam van zijn voorganger
(Henri Van Eeckhoudt die zonder echte reden na vijftien maanden
er de brui aan had gegeven). Hij moest naar de twee dames naast
hem kijken om het te kunnen bevestigen. OCMW-voorzitter en Schepen maar eigenlijk niet weten over wat. Dit is geen alleenstaand feit:
denk maar aan de perikelen rond Gaasbeek, waar de schepen koos
voor twee banken van meer dan 7500 €/stuk (7500€ kostprijs en de
plaatsing) en ijzeren afscherming voor de bomen voor meer dan
5000€, of de keuze om een “oorlogsmonument“ te kopen van 26.000
€ of de snelheidsremmers in het centrum van Gaasbeek waarop de
fietsers bijna hun nek breken. Blijkt dat dit wel snelheidsremmers zijn
voor gewone wagens maar niet voor vrachtwagens en lichte vrachtwagen. Stel ik mij de vraag over de zin en onzin van snelheidsremmers. Kunnen vrachtwagens dan niet te snel rijden?? Of misschien
beter remmen voor voetgangers? Wordt over deze zaken echt niet
collegiaal gesproken? Het lijstje begint oneindig te worden (na te
gaan op www.lenniksetribune.be). In een tijd dat men drastisch
bezuinigt en hiervoor zelfs personeel aan de deur zet, is dit pijnlijk.
Men geeft uit (en er zijn nog zotte kosten maar die maken we ten
gepaste tijde bekend) om zelf een beetje in de schijnwerper te
komen, maar de belangrijkste vraag wordt niet gesteld:
Is dit nuttig voor Lennik en zijn bevolking?
Is er een meerwaarde?
Erik O • Gemeenteraadslid N-VA - lENNik2

Editoriaal - Vakantiewens - Vlaanderen feest
Beste stuurlui stonden aan wal? (deel 3)

1

Nasleep koekenbedeling - Proficiat oppositie beloond

2

Pajottenland plus - Dag van het park wegbespaard

3

Nieuw personeelsbeleid op het gemeentehuis
Dienst Vrije tijd en Cultuur: hulp gezocht!

4

Schrijf nu in je agenda:
De 11 juli-viering die sinds enkele jaren gezamenlijk doorgaat met de gemeenten Gooik,
Roosdaal en Lennik
gaat dit jaar door op vrijdag 11 juli om 19 uur
op het Dorpsplein van Pamel. Met optreden
van Jan De Wilde en Vrienden (muziekgroep)
en Depreitere en Roose (muziekgroep)

De Voorzitter,
het Bestuur,
en de N-VA – Lennik Kwadraat
gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden, wensen alle Lennikenaren

een prachtige vakantie!

Beste stuurlui stonden aan wal? (deel 3)
Dit jaar noch schapen, noch ezels om het wachtbekken gelegen aan de sporthall op een ecologische manier en bovendien gratis manier te onderhouden.
Men slaagde er vorig jaar niet in schapen op het terrein te krijgen omdat de
bevoegde schepen “telkens niet thuis gaf” en op het laatste moment trachtte
men er nog vliegensvlug twee ezels te zetten om het groen kort te krijgen maar
tevergeefs. Dit jaar ging schepen Elpers een nieuwe poging wagen! Half juni is
ze er nog niet in geslaagd. Ondertussen heeft het gras en de kruiden (of de
“vuiligheid” volgens schepen De Muylder) niet gewacht op de schepen, om
niet te groeien. Hoe was het spreekwoord weer van die ezel en die steen ???
V.U. Ernest Vankelecom, Schapenstraat 181, 1750 Lennik

www.lennikkwadraat.be

Abonnement: 2,5 Euro

nasleeP koekenBedeling
toen de eerste geruchten de ronde deden
dat de jaarlijkse koekenbedeling in de lagere
school van Sint-Martens-Lennik niet meer zou gebeuren werden deze geruchten bevestigd door de
toenmalige OCMW-voorzitter Henri Van Eeckhoudt
op het Vast Bureau van het OCMW op 10 februari en
dit om besparingsredenen. Dit achtte de fractie
N-VA –Lennik Kwadraat als onmogelijk en reageerden we hierop direct en spontaan. Een dergelijke
mooie activiteit kon niet zomaar worden afgeschaft
en dit om verschillende redenen met o.a. een legaat dat reeds eeuwen plichtsbewust werd gevolgd
en als vast item door de Erfgoedraad was erkend.
Op de gemeenteraad van 24 februari werd dit aangekaart door onze fractie bij monde van Erik O,
maar met weinig duidelijkheid als gevolg. Op de
OCMW-raad van 25 februari legde de N-VA-LENNIK²
fractie bij monde van raadslid Ernest Vankelecom
een protestnota neer tegen de afschaffing van
deze eeuwenoude traditie.
De huidige voorzitter van het OCMW beloofde er
over van gedachte te wisselen binnen de meerderheid. In een brief van 27 februari 2014 bevestigde de
meerderheid in het OCMW dat deze koekenbedeling toch zou doorgaan en wel op woensdag
12 maart 2014 in de refter van de basisschool van
het Sint-Godelieve-Instituut.

Ondertussen is de bedeling doorgegaan (weliswaar
met gehalveerd aantal koeken: een zeer grote besparing?!) met een enthousiaste en dankbare groep
schoolkinderen.
Op een interpellatie op de volgende gemeenteraad kon de OCMW-voorzitter niet antwoorden wat
de meerderheid nu over de streep heeft getrokken
om de traditie in ere te houden noch wenste hij te
antwoorden of er volgend jaar een koekenbedeling
gaat doorgaan. In ieder geval wij volgen dit op de
voet.
Ernest Vankelecom (OCMW-raadslid)

ProFiCiat – oPPositie Beloond
De verkiezingsuitslag van de “moeder van alle verkiezingen” van 25
mei zindert nog na, ook in Lennik.
Onze N-VA collega’s uit de N-VA –
Lennik Kwadraat kartelfractie hebben het schitterend gedaan waarvoor een dikke proficiat. Het laat
nogmaals zien dat werken loont. In
deze 18 maanden oppositie hebben we bewezen door hard werken
dat we nog even sprankelende
ideeën hebben en de pijnpunten
van het huidig bestuur boven
halen. Blijkbaar kan onze bevolking
dit appreciëren en hebben
ze onze mensen hiervoor
beloond.
Kristien Van Vaerenbergh
werd herverkozen (met meer
dan 22.000 stemmen) als
volksvertegenwoordiger in
het federaal Parlement,
terwijl onze fractieleider
Geert De Cuyper met meer
dan 6.500 voorkeurstemmen
op de 13de plaats voor het
Vlaamse Parlement zich

bevestigde.
De verkiezingsuitslag voor het
Vlaams Parlement trok onze volle
aandacht. Immers hier kwamen
twee
opponenten
tegenover
mekaar te staan namelijk Geert De
Cuyper en de burgemeester (Open
VLD). Het was zeer interessant om de
verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen er naast te
leggen.
Voor de eerste maal kon men de uitslagen voor het Vlaams Parlement
per gemeente vernemen (voorheen
enkel per kanton).
We stelden vast dat N-VA
(of fractie N-VA – Lennik Kwadraat) in lennik de grootste
partij zou worden met 35%
van de stemmen. OpenVLD
zou terugvallen tot rond de
23% en CD&V rond de 19%.
Volgens een simulatie van
zetelverdeling zou de huidige
meerderheid in Lennik kunnen
gebroken worden.
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Pajottenland Plus

lennik verdient echte vertegenwoordiging.
We zien met lede ogen aan dat de vertegenwoordiger van het Lennikse bestuur, Schepen Heidi Elpers
meer niet dan wel aanwezig is en dit ondanks haar
functie van ondervoorzitter.

Pajottenland Plus is een samenwerkingsverband tussen 7 Pajotse gemeenten: Lennik, Gooik, Roosdaal,
Herne, Galmaarden, Pepingen en Bever.
voordelen van Pajottenland. Plus Pajottenland Plus
ligt ons nauw aan het hart. Wij zijn er van overtuigd
dat bepaalde problemen en uitdagingen veel beter
kunnen behandeld worden in een bredere context
dan enkel de gemeente op zich. De samenwerking
met de andere Pajotse gemeenten brengt overeenstemming en overdracht van kennis. Daarnaast
zorgt de samenwerking er ook voor dat er middelen
ter beschikking worden gesteld door de overheid.

lennikse prioriteiten verdienen aandacht. Bij het
begin van het jaar werd door Pajottenland Plus aan
alle gemeenten gevraagd om een prioriteitenlijst op
te stellen. Met schaamte vernamen we dat Lennik
geen prioriteitenlijst heeft ingediend. Op de gemeenteraad deelde ze mee dat het toch was opgestuurd, ze vergat te melden dat het te laat was.
lennik verdient nieuwe vertegenwoordiger. De schepen meldde fier dat ze toch de verslagen leest. Het
is geen oneer indien men de vertegenwoordiging
niet kan uitoefenen zoals het hoort, dan stelt men
gewoon een vervanger aan. Zoals we bij het begin
van de legislatuur al zeiden, is schepen zijn geen titel
maar een werkwoord. Men wordt er voor betaald.
terug naar af. N-VA – Lennik² stelde voor om een
nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden die gemotiveerd achter Pajottenland Plus gaat staan en er
dan ook tijd voor kan maken. Zoals verwacht wees
de meerderheid onze vraag af, onder het motto:
hier maken we ons niet aan moe!
(uit lennikse Tribune)

dag van het Park wegBesPaard

Jaarlijks wordt in de Vlaamse parken de “Dag van
het park” georganiseerd en dit vanuit het Vlaams
Agentschap voor Natuur en Bos. De bedoeling is om
de inwoners meer of weer in contact te brengen
met het natuurschoon in hun eigen gemeente en dit
via vele activiteiten.
De afgelopen jaren werden er in Lennik telkens uitgebreide activiteiten georganiseerd rond natuur en
milieu in de parken van Gaasbeek en Groenenberg.
Deze activiteiten werden ondersteund en mede georganiseerd vanuit de gemeente Lennik samen met
lokale natuur- en cultuurverenigingen. Dit waren
steeds heel geslaagde educatieve en sensibiliserende activiteiten: natuureducatie door Natuurpunt
MOL, een bezoek aan het containerpark, enz. Dit
jaar ging de Dag van het park door op 18 mei, echter niet in Lennik. N-VA – Lennik² vraagt om elk jaar
ondersteuning te geven aan de organisatie van de

jaarlijkse Dag van het park. Deze gemeentelijke ondersteuning betreft de logistieke steun bij het plaatsen van tenten en de organisatie van activiteiten
rond milieu en natuur. N-VA – Lennik² vraagt om dit
uit te voeren in nauw overleg met de Lennikse
milieuadviesraad. Schepen Filip Van Ginderdeuren
antwoordde dat de Dag van het Park niet meer
georganiseerd wordt in Lennik omdat er sinds de
afslanking te weinig middelen en personeel zijn op
de dienst Vrije tijd.
(uit lennikse Tribune)
www.lennikkwadraat.be: onze vertrouwde website
met alle informatie over ons en onze gemeente,
en een groot opgebouwd archief.
U kan online onze maandelijkse internetkrant
raadplegen via de website: www.lenniksetribune.be.
Hier leest u wat men meestal niet verneemt in andere
publicaties of in sommige persmededelingen.
Sommige artikels worden
overgenomen in onze publicaties doch niet alles.
Volg de actualiteit en volg ons op FACEBOOK:
www.facebook.com/lennikkwadraat
en
www.facebook.com/de.lennikse.tribune
twitter: https://twitter.com/lennikkwadraat
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dienst vrije tijd en Cultuur: hulP gezoCht!

tijdens de laatste gemeenteraad vroeg onze fractie
aan de schepen van cultuur Filip Van Ginderdeuren
of alle activiteiten die doorgaan tijdens de zomermaanden in Lennik (Lennikse Feesten en 11-juli-viering)
en in het najaar (jaarmarkt) zullen kunnen doorgaan
en zullen blijven kunnen rekenen op de steun van zijn
diensten.
We mogen niet vergeten dat er in zijn dienst twee ontslagen vielen en dat twee medewerkers tijdelijk
wegvallen wegens zwangerschap. Hij maakte zich
sterk dat dit wel zou lukken met ............nog anderhalve persoon in zijn dienst. En mits dat vrijwilligers nog
een tandje zouden bijsteken.
Spijtig genoeg geloven we dit niet echt. Elke persoon

heeft ook recht op zijn verlof. Zo ook de mensen van
het gemeentehuis. Een organisatie zoals de Lennikse
Feesten kan men niet met een minimum aan hulp van
de gemeente organiseren en telkens meer beroep
doen op vrijwilligers (vrijwilligers die steeds minderen in
aantal) lijkt mij een rare manier van werken. Komt
daarbij nog dat men de Dekenij, een ruimte die men
gebruikt voor culturele evenementen, wil ombouwen
tot OCMW-centrum voor een bedrag van meer dan
300.000 €, waardoor dit gebouw ook verloren gaat
voor Cultuur. Onze vrees wordt dan ook bewaarheid:
door de besparingsdrang van de huidige meerderheid en ook de desinteresse van die meerderheid
voor cultuur, wordt Cultuur en Vrije tijd opgeofferd.
Deze activiteiten maakten een band tussen de
Lennikse inwoners en gaven een goed gevoel van
samenhorigheid in deze tijd van verzuring en vereenzaming. Op de activiteiten in Lennik waren verschillende gemeenten in de ronde zelfs een beetje jaloers
omdat dit niet bij hen lukte. Het lijkt nu dat we dit
mogen beginnen te schrijven in de verleden tijd.
Of hoe een politieke meerderheid een warme
gemeente de nek omdraait.

nieuw PersoneelsBeleid oP het gemeentehuis
Het personeel van het gemeentehuis zal het geweten hebben. Na
zes ontslagen spietst men een
nieuw organiek reglement tussen
de ribben. We zullen het hier niet
hebben over de technische kanten
van dit reglement en ook niet hoe
het tot stand is gekomen in "samenwerking" met een externe partner
met toch enige linken naar een
bepaalde politieke familie.
Wel wat er zeker opvalt en waar de burger rechtstreeks mee zal worden betrokken:
• zoals men weet gaat er minder volk werken op het
gemeentehuis (want ook toekomstig gepensioneerden worden niet vervangen), de werkdruk zal hierdoor verhogen voor de overblijvenden en de
service naar het publiek toe zal minderen.
• sommigen gaan meer verdienen, maar kan men
hierdoor meer werk verzetten?
• van sommigen neemt men bevoegdheden af
zonder een reden op te geven.
• tenslotte gaan de aanwervingen niet meer gebeuren op basis van competenties (diploma's) en
gerichte examens maar wel via een algemene

proef. De aanwerving zal zelf gebeuren door het schepencollege.
We moeten er dan ook geen tekening bij maken. Door deze manier
zet men opnieuw de deur open
voor de verwenste politieke
benoemingen. De vorige twee
legislaturen werd met deze
verwerpelijke traditie gebroken.
Een examen werd ingericht door
een onafhankelijke jury. De deelnemers moesten de
nodige diploma's hebben. En zoals het hoort ... de
eerste van het examen werd aangenomen. Hier kon
alleen van worden afgeweken indien de tweede van
het examen van Lennik was en maximum 2 punten
minder had.
Met dit "nieuw" organiek reglement gaan we opnieuw
naar de praktijken van vroegere jaren waar het
belangrijker was om een politieke kaart te hebben in
plaats van de bekwaamheid te hebben. Dergelijke
manier van werken komt absoluut niet ten goede aan
de werking van de gemeente en de service aan zijn
inwoners.

de lennikse triBune
Miste u de maandelijkse Lennikse tribunes?
U bent niet op de hoogte van de politiek in Lennik?
Vraag (gratis) je digitale krant!
Stuur een mail naar info@lenniksetribune.be
Of via website www.lenniksetribune.be
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