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editoriaal

LennIK KWaDraat - het meest verschijnende politieke blad in Lennik

2014 - 20ste jaargang - nummer 3

Het lijkt er op dat dit najaar reeds de ware aard van de huidige

politieke meerderheid zal naar boven komen.

eens te meer komt het gezegde naar boven: “Luister naar mijn

woorden, maar kijk toch niet naar mijn daden”. Korte persoonlijke

“successen” die alleen maar geld zullen kosten aan de gemeente.

sprak men in het begin van het “huwelijk” van de meerderheid dat

men het bestuur collegiaal en gezamenlijk ging doen dan was het

van meet af aan al duidelijk dat er zelfs geen samenlevingscontract

was afgesloten. Iedere schepen ging zijn weg, op zoek naar een

persoonlijk succesje, met af en toe een serieuze uitschuiver.

In het begin zongen ze het liedje: het kan niet want geen centen,

we moeten saneren en ons terugplooien naar de kerntaken.

Meteen ontsloegen ze nog enkele gemeentewerknemers, waarvan

sommigen een jaartje later mochten blijven omdat - zoals verwacht

ondermeer het werk bleef liggen. nu ziet men reeds duidelijk dat

men éénmalige uitgaven doet waar de gemeente en zijn inwoners

niet op zitten te wachten. Dure banken, dure afrastering, een mo-

numentaal kunstwerk, tentoonstelling, studiewerk liefst uitgevoerd

door vrienden enz… Het zal allemaal naar boven komen dit najaar.

onze fractie, bestaande uit veel jonge mensen, zal opnieuw een

verandering ondergaan nu Bruno Moens naar schepdaal verhuisde.

Hij wordt definitief vervangen door Lien De slagmeulder.

ook Jasper De Bruyn verlaat tijdelijk de gemeenteraad wegens

stage in het buitenland.

Hij wordt tijdelijk vervangen door Gun Mignon. We wensen

onze nieuwe fractieleden veel succes en veel werklust toe.

Erik O  •  Gemeenteraadslid N-VA -  lENNik2
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Vijf jaar geleden was er nog de "broederstrijd" bij de

open VLD tussen toenmalig burgemeester Willy De

Waele en zijn schepen eddy Warrand voor het laten

wapperen van alleen de Vlaamse Leeuw op de

openbare gebouwen in Lennik. een strijd die aan

beide het "hoofd" kostte en die in alle hevigheid

woedde tot leedvermaak van sommigen. De strijd

werd uitgevochten in alle media tot in Franstalige

kranten.

nu vervalt het gemeentebestuur van zogenaamde

Vlaamse partijen open VLD en CD&V in het apati-

sche en het ongevoelige voor het Feest van de

Vlaamse gemeenschap. op de ochtend van 11 juli

wapperden de gewone dagdagelijkse vlaggen op

de openbare gebouwen van de gemeente.

tegen de middag aan en waarschijnlijk na verschei-

dene telefoontjes waarbij personeel werd opge-

trommeld, want het was een officiële vakantiedag,

werd het beeld aangepast en de Vlaamse Leeuw

aangebracht aan sommige officiële gebouwen.

Het oCMW-gebouw bleef echter onaangeroerd.

Het Vlaamse imago van onze gemeente, dat hoog

in het vaandel stond van vroeger burgemeester en

huidig open VLD gemeenteraadslid Willy De Waele

wordt stilaan door zijn partijgenoten de nek omge-

draaid geholpen door de lauwheid van de CD&V

vrienden. Maar dat wisten we eigenlijk al van in het

begin van het aantreden van deze coalitie en het

stemmen van het schoolreglement van de gemeen-

teschool.

Voor sommigen zal het natuurlijk zijn: "et alors?" wat

kan het ons schelen? Het zijn toch maar "vlagskes"

maar vergeten wel dat de bevlagging opgelegd

wordt door de Vlaamse Gemeenschap en dat voor

sommige medeburgers deze feestdag en zijn

bevlagging wel een waarde zou kunnen hebben.

en dat ze zeer

gevoelig zijn voor

de symboliek.

Maar tja dat is dan

weer een andere

discussie?

sinds 2010 ontvangt de laureaat afdeling

Woord van de academie Peter Benoit van

Lennik een beeldje “De redenaar” uit de han-

den van Geert De Cuyper , voormalig schepen van

cultuur. Dit kunstwerkje wordt steeds gemaakt door

Hilde Lippens (de

echtgenote van

Geert).

Het huidige be-

stuur wenste met

deze traditie te

breken en voor-

zag noch vorig

jaar noch dit jaar

nog een “speci-

ale prijs” voor de

laureaat Woord.

Gemeenteraads-

lid Geert De Cuyper vond dit niet kunnen en gaf nu

reeds voor de tweede maal de prijs. Gezien dit niet

mocht doorgaan op de proclamatie gaf hij de prijs

in de Dekenij-tuin ook om de symbolische waarde.

Vorige legislatuur maakten men plannen om deze

tuin mooi te maken en er ook een plaatsje te voor-

zien waar men kon repeteren. De huidige coalitie

wenst deze plannen niet uit te voeren, ondanks dat

het anders een plaats zou worden in centrum Lennik

waar het aangenaam vertoeven zou zijn. ook de

dekenij zal onttrokken worden aan het culturele

leven aangezien men het oCMW er wilt onderbren-

gen.

De kost van de verbouwing van de Dekenij zal

onverantwoord zijn. De prijs werd toegekend aan

Yarah Van rompaey (in gezelschap met haar leer-

krachten), zopas afgestudeerd aan het sint-Gode-

lieve-Instituut. De voorgaande jaren werden de

prijzen toegekend aan steven Cammaert,

Jonas De Bruyn, arthur Wijns en thijs Van roy.

Vele vrienden uit Lennik namen half juni afscheid van

nele d’Herde, de cultuurbeleidscoördinator. Zij

moest de gemeentelijke dienst Vrije tijd verlaten

door de nu reeds zo beruchte besparingsmaat-

regelen van het Lennikse schepencollege.

Gewezen cultuurschepen Geert De Cuyper herin-

nerde er aan dat het cultuurbeleidsplan van de

gemeente toeliet een cultuurbeleidscoördinator

aan te werven, helemaal gesubsidieerd door de

Vlaamse Gemeenschap. Hij loofde tevens de inzet

en de bekwaamheid van nele. Het was ondermeer

dankzij haar inzet dat Lennik het kunstwerk van

radio 2 voor eizeringen kon winnen.

Vrienden legden bij mekaar om nele een kunstwerk

van edith Vandevelde te schenken. Het was hen

opgevallen dat nele er helemaal verliefd op was.

nele werd ontslagen om een ons onbegrijpelijke

reden namelijk besparingen. Immers haar wedde

werd betaald door de Vlaamse Gemeenschap en

niet door de gemeente Lennik.

nu zal zij vervangen worden door twee tijdelijke

krachten die door de gemeente Lennik zullen

worden betaald. Degene die dit kan uitleggen als

besparing …...moet echt een krak zijn. Dit toont nog-

maals de onbekwaamheid van het college aan,

een onbekwaamheid die ons zeer veel geld kost en

gaat kosten in de toekomst.
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prijs de redenaar / cultuurbeleid

11 juli in mineur

Foto’s met dank aan
www.persinfo.org

Foto met dank aan
www.persinfo.org



spijtig, niet alleen voor

onze fractie maar ook

voor de gemeente.

reeds geruime tijd was

Bruno actief voor het

milieu niet alleen in Len-

nik maar voor gans het

Pajottenland. toen hij

meedeelde dat hij zijn

ontslag moest indienen als gemeenteraadslid moes-

ten we allen eventjes slikken. Maar dergelijke zaken

zijn nauw verbonden met jonge mensen. Men is zijn

weg aan het zoeken, men sticht een gezinnetje, bin-

nenkort wordt Bruno papa en men zoekt een vaste

stek. In zijn geval was dit eerst in Lennik zoeken maar

tenslotte werd in schepdaal, op 100 meters van Len-

nik de gepaste woning gevonden.

Bruno was als gemeenteraadslid vooral beslagen op

het vlak van milieu, natuur, energie, duurzaamheid,

sociale woonruimte, platteland en mobiliteit met

ruime aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Met het dreigende energietekort waar ons

land, de inwoners maar ook de gemeenten

mee worden geconfronteerd, zijn zijn voor-

stellen in verband met alternatieve energiebronnen

brandend actueel. Zijn voorstellen kan men lezen in

het speciale nummer van de Lennikse tribune op

www.lenniksetribune.be.

Hij nam op een gepaste manier en op zijn manier

afscheid van de raad met een gedichtje:

“Laat ons zijn als bomen

op een goede afstand van elkaar

geplant, zo moeten we elkaar niets betwisten,

zo kennen we ook geen afgunst,

maar nodigen we elkaar uit hoger te groeien

Laat ons zijn als bomen,

bomen buigen niet maar ze wuiven”.

Graag bedanken we Bruno voor zijn inzet en we zijn

zeker dat we af en toe nog eens beroep kunnen en

zullen doen op zijn expertise.

reeds meer dan 8 jaar tracht

onze fractie om het debat rond

onze energievoorziening leven-

dig te houden. toen reeds

vreesden we en kondigden we

aan dat op een moment het

licht eens kon uitgaan.

Deze winter kan dat het geval

zijn…….en we zijn niet voor-

bereid. onze gemeente staat in

de tweede groep om afgekop-

peld te worden. Het plaatsen

van windmolens was een onderdeel in ons plan om

de energieschaarste op te vangen. op het moment

van de lancering van ons plan zag elke partij dit wel

zitten doch gaandeweg veranderden ze van mening

waarschijnlijk onder druk van een actiegroep of om

electorale redenen. We gaan hier niet beweren dat

het plaatsen van de windmolens in Lennik ons zou be-

schermd hebben tegen het afsluiten van de elektrici-

teit aangezien de windmolens leveren aan het net en

dit nu net wordt uitgeschakeld. Maar indien elke

gemeente zijn steentje zou bijdragen, dan zal het

rooskleuriger worden. Kijken we maar naar nederland

waar men zelfs nu nog spreekt om energie uit te

voeren. We wachten dus vol ongeduld om de maat-

regelen te vernemen van de gemeente op lange en

middellange termijn om aan de toestand iets te doen

of gaat men terug rustig zitten en wachten wat een

ander misschien voor de gemeente zou doen …                                      
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bruno moens Verlaat de gemeenteraad

energietekort ?

Het was steeds de bedoeling in onze fractie om een

serieuze doorstroom te hebben van kandidaten. een

doorstroom van voornamelijk jonge mensen die inte-

resse hebben voor de gemeentepolitiek. steeds

waren we er ons van bewust dat jonge mensen hun

toekomst nog moeten uittekenen. Factoren zoals de

liefde, een gezin, studies, enz. zijn bepalend voor

jonge mensen en soms moeten de jonge mensen een

keuze maken en afhaken. Daarom zetten we nog

eens op een rijtje hoe we het “nieuwe schooljaar”

gaan aanvangen. Zoals reeds geschreven in dit num-

mer verhuisde Bruno Moens naar schepdaal en wordt

hij definitief vervangen door Lien De slagmeulder (die

reeds verscheidene malen insprong als tijdelijke ver-

vanger). Jasper De Bruyn doet momenteel een stage

in australïe tot januari. tot die tijd wordt hij vervangen

door Gun Mignon (de bezieler van onze Lennikse

tribune) Hierbij enkele foto’s van deze

VerscHuiVingen in onze fractie

Van links naar rechts
Gun Mignon,
Wim Durang,
Geert De Cuyper

Van links naar rechts :
Jasper De Bruyn,
Bruno Moens,
Nils Dekaezemaeker,
Lien De Slagmeulder

tijdens de sint-Cecilialoop in

gericht door de Koninklijke

Harmonie sint Cecilia van

sint-Martens-Lennik werd ons

gemeenteraadslid Christel o

bedacht met de beker van

sportiefste gemeenteraads-

lid.

sportief gemeenteraadslid



tijdens de gemeenteraad van juni verzocht onze fractie

(Fried ringoot) de voltallige gemeenteraad in te stem-

men met het opmaken van een charter. een charter met

richtlijnen voor elke nieuwbouw, verbouwing en activiteit

in Lennik. Met dit charter zou de gemeente zich verplich-

ten om er te allen tijde voor te zorgen dat Lennik op

quasi elke plaats bereikbaar is, ook voor minder- en

anders- validen, ouders met kinderen,.. nog meer dan

‘fysieke bereikbaarheid’ ijvert dit charter voor een

mentaliteits- verandering. Het doel is om bij wat er ook

ondernomen wordt in Lennik telkens de oefening

gemaakt wordt: Is dit toegankelijk voor iedereen?

Hebben we rekening gehouden met elke Lennikenaar?

Momenteel komen heel wat mensen die moeilijker te

been zijn niet meer buiten. eén van de redenen is dat

Lennik en vooral de handelszaken niet of moeilijk toe-

gankelijk zijn. Dat dit charter een toegevoegde waarde

is voor Lennik, blijkt uit vele factoren:

Het aantal 80-plussers is in 10 jaar tijd verdubbeld; er is

een nieuw woon- en zorgcentrum en de serviceflats

werden uitgebreid; Lennik huisvest zorgcentra voor an-

ders- en mindervaliden (Zonnestraal, MPC, beschut-

tende werkplaats); een kinderwagen hanteren is niet bij

elke handelaar een vanzelfsprekendheid; een aantal

openbare plaatsen zijn amper bereikbaar voor

iedereen, bibliotheek, pas heraangelegd dorpscentrum

van Gaasbeek, …

De meerderheid van de handelaars is zelf vragende par-

tij om iets te doen, maar een hellend vlakje aanleggen

mag niet door de gemeentelijke reglementering. Deze

regelgeving kan dus veranderen, indien het bestuur een

beetje goede wil toont. na geruzie achter gesloten deu-

ren bij de meerderheid kwam de boodschap dat de

meerderheid begrip had maar dat ze toch het voorstel

niet zouden goedkeuren.

Iedereen weet dat zowat alle leden van de meerder-

heid het individueel roerend eens waren met dit voorstel,

maar de individu’s moesten zich neerleggen bij het dic-

taat van het College dat niet kan of wil aanvaarden dat

vanuit de gemeenteraad goede voorstellen komen.

Men koos niet voor de menselijkheid maar voor het

politieke spel. eén woord past hier: beschamend!
ingekort uit lennikse Tribune

de volledige versie op www.lenniksetribune.be

nele, nele, nele…

Dagenlang zocht ik me verrot

naar rijmwoorden op… nele

en om heel eerlijk te zijn…

Ik een vond er ni vele

Dan maar haar familienaam…

een woord dat rijmt op D’ herde…

Dat was al wat gemakkelijker

We kennen het allemaal

en ’t is geeneens een Vlaams

sinds jij weg bent, gebruiken we het meer…

Merde, merde, merde…

‘k Herinner me nog die eerste keer

‘k Zag jou en dacht meteen

tof… een nieuw stagiairke

Maar ach, je bleek toch wel iets meer

Beleids-coördinator , weloverwogen naam

zo eentje met een vluchtig airke

Wij zaten graag bij jou op culturele leer!

Je kreeg dan ook algauw

een meer dan positieve faam

Je zei niet zo heel veel

Je had en hebt het meer van daden

Wat achter jouw glinsterogen zat - zit

Daarnaar hadden wij het raden

nele, potvolblomme, was er wel eentje met PIt

Je had ideeën om van te dromen

Je had ideeën zat

Je wilde zo graag een potje stomen

Lennikse cultuur in eigen nat!

Helaas, je kreeg de tijd niet, nele

net geen tijd genoeg

om pluimen in je gat te steken

Waar iedereen al lang om vroeg

Weg moest j’ ineens… als een klaproos snel

Pats - boem - verdwenen

maar anderen, heel ver van ons

Die wilden jou verdorie wel

Wij weten het even niet meer

Hoe ’t nu eigenlijk verder moet

De pot lijkt ons wat aangebrand

Met inkt- pikzwarte roet!

De dienst staat noodgedwongen

op een verdomd laag pitje

Werd nooit zo fel besmeurd

Lennik, Lennik, eens zo Groot - Lennik

Jouw cultuur wordt naar ons aller gevoel

serieus door het slijk gesleurd!

Gaat het om geld, desinteresse, of zuivere politiek?

Wij zullen het nooit weten, neel

We hopen dat het jou goed gaat

en trekken vooralsnog aan hetzelfde zeel

De liefde houdt ons recht

De liefde voor cultuur

een woord, een daad, een spat … een berghoge steen…

We redden ons wel…. echt….ach wat,

Maar eentje met pit als jij,

nele… is nu wel voorgoed heen…

We missen jou…

’t Is maar dat ik dat tenminste heel, heel ernstig meen…
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karamellenVers Voor nele
lenniks Hoekje  - anne WYCKMans

de lennikse tribune

Wenst u maandelijks op de hoogte te worden gehouden van het reilen en zeilen in de politieke

wereld van Lennik? Wenst u onze standpunten te kennen? Heeft u weet van de voorstellen die

we doen in de Lennikse gemeenteraad? Wenst u de voorstellen te kennen die we deden die

werden afgeschoten door de huidige coalitie en die dan toch in alle stilte worden opgevist?

De antwoorden vindt u in onze internetkrant die inmiddels al een jaar oud is.

Je kan ze vinden op de website www.lenniksetribune.be of door een mail te sturen naar:

info@lenniksetribune.be

bereikbaarHeid Voor
minder mobiele mensen


