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In dit nummer:Editoriaal: onstuimig politiek jaar in Lennik

2015 zal zeker ingeschreven worden in de Lennikse geschiedenis. 
Een jaar voor Lennik met een zeer ongewone situatie. Een minderheid 
die nog steeds denkt dat zij de meerderheid vormt en zich zo, onbe-
grijpelijk, ook gedraagt. Meermaals legt de Open VLD de fout bij zijn 
“gewezen“ partijleden doch begrijpt niet dat er misschien problemen 
zitten in hun gedachtegang. Het feit dat zij een tot nu toe niet inbe-
schuldiging gestelde schepen compleet uitsluit was het begin van het 
probleem. Dat een ander gemeenteraadslid zegt dat ze niet meer aan 
hun toneel wenst deel te nemen snappen ze al zeker niet.  

Kijk. Politiek bedrijven is net als een teamsport. Men brengt verschil-
lende, diverse spelers samen met een bekwame trainer. Deze trainer 
tracht van zijn ploeg een geheel te maken. Niet waarin een “talent” 
de bovenhand heeft en die het spel naar zich toe trekt maar een ploeg 
waar elke speler zijn inbreng heeft en men een sterk geheel vormt. 
Zo maakt men een sterk team dat onoverwinnelijk is. Presteert het 
“talent” niet dan is er nog steeds een sterk blok dat kan winnen. Uit 
den boze is dat de trainer tracht spelers te bevoordelen. Ook uit den 
boze is dat de trainer niet ziet wanneer er zich problemen voordoen. 
Bijvoorbeeld wanneer een speler niet meer naar de training komt of 
er de fut uit is. Na enkele jaren beginnen te roepen dat de speler niet 
naar de training  meer kwam en zich ook niet lieten horen, getuigt van 
slecht leiderschap.  

En dat is nu wat net in de Lennikse Open VLD gebeurt. Men is zich zo 
aan het concentreren om een plaatsje vooraan te krijgen zo dat men 
niet meer ziet dat het team niet werkt.  Een “oude rot” in het vak zoals 
Willy De Waele zou dit moeten beseffen na 45 jaar dienst in de Lennikse 
politiek. In plaats van steeds te wijzen naar de twee dissidente 
(ex-)leden, als oorzaak van het slecht presteren, zou hij zich beter af-
vragen wat er gebeurt in zijn partij en het teamgevoel. Het is duidelijk 
wat er scheelt. In een ploegsport zou men uitkijken naar een nieuwe 
trainer. 

Wat er bij de Open VLD gebeurt is eigenlijk onze zaak niet. Feit is dat 
het slecht functioneren van een partij die nog het bestuur uitmaakt 
geen weerslag mag hebben op Lennik en zijn bevolking. En die weerslag 
is er wel voor het moment. 

En de supporters van de CD&V? Die dreigen dat ze een andere ploeg 
gaan zoeken indien er geen oplossing komt. Toch blijft het alleen maar 
bij dreigen want ze weten het ook niet meer en volgen slaafs wat de 
blauwe ploegleiding beslist.  

Hierdoor is het probleem voor Lennik nog groter: veel beloven maar 
weinig geven en de centen opdoen aan grootse studies omdat de 
ervaring die er was in het gemeentehuis stilaan aan het verdwijnen is.  
Onze fractie heeft reeds menigmaal de hand gereikt aan het huidige 
bestuur om uit de problemen te geraken en dit voor het welzijn van 
Lennik. Dit wordt steeds smalend weggewuifd. Men moet dan ook 
later niet met de vinger wijzen dat het de fout zou zijn van onze fractie.  

Erik O • Gemeenteraadslid
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Geert  De Cuyper. Meer info op pagina 4. 



Nieuwjaarsinterview met Etienne Van Vaerenbergh , 
voorzitter Lennik Kwadraat   

Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zien en horen 
we je minder? 
Ik ben nochtans zeer actief bezig als voorzitter van LENNIK² en van 
een aantal welzijns- en culturele verenigingen.  

Hoe bekijk jij, als voorzitter van LENNIK², de huidige politieke impasse 
in de gemeente? 
Deze situatie is zeer triestig met een College van Burgemeester en 
Schepenen dat niet meer steunt op een (stabiele) meerderheid. Het 
huidige College van Open VLD en CD&V is blijkbaar meer bezig met 
inwendige conflicten en spelletjes dan met beleid. 

Hoe zou u het beleid van Open VLD en CD&V omschrijven? 
Er is eenvoudigweg geen beleid. 
Ik geef u 3 voorbeelden: 

• Open VLD en CD&V lanceren steeds nieuwe projecten (zoals het oprich-
ten van een evenementenhall, de OCMW verhuis naar de Schepenbank, 
nieuwe fonteinen op het Marktplein,...), daarenboven bestellen ze dure 
studies aan de lopende band bij externe studiebureaus.
Resultaat tot op heden: na 3 jaar geen enkele realisatie. 

• Open VLD en CD&V ontslaan personeelsleden, nemen ze daarna  
gedeeltelijk opnieuw in dienst, maken het het personeel extreem moeilijk:
Resultaat tot op heden: gedwongen en vrijwillige ontslagen volgen 
elkaar op, de werking van de gemeentediensten is ontregeld, zodat 
men zelfs geen kerstverlichting meer kan aanbrengen en de kerkhoven 
niet meer onderhouden worden. 

• Open VLD en CD&V verknoeien de verkeersveiligheid en –leefbaar-
heid van de Lennikenaar.
Resultaat tot op heden: een opeenstapeling van miskleunen.

Blijkbaar zitten vooral de miskleunen inzake verkeersveiligheid 
en –leefbaarheid van het (nu) Open VLD-CD&V minderheidsbestuur 
u dwars? 
Natuurlijk. U moet het maar kunnen en vooral durven:
• Een bestaand mobiliteitsplan niet uitvoeren
• Een nieuw mobiliteitsplan bestellen dat slechts binnen jaren zal klaar zijn
• Intussen de ganse Lennikse verkeersinfrastructuur verknallen door 
zonder overleg en ondoordacht ad hoc verkeersingrepen uitvoeren 
die zelfs het toekomstig mobiliteitsplan hypothekeren

Zo werden niet alleen alle handelsversterkende maatregelen de nek 
omgedraaid als gevolg van een falend parkeerbeleid, het afschaffen 
van de kerstverlichting en –muziek, maar wordt systematisch de 
30 km zone gedwarsboomd door de weigering tot het controleren van 
de snelheid. Daarenboven treft men aan de lopende band snelheids-
bevorderende maatregelen die het doorgaand verkeer aanmoedigen 
ipv het te ontmoedigen (zie bv het wijzigen van de voorrangsrege-
lingen in het centrum). Ik concludeer met te stellen dat Lennik en de 
Lennikenaren beter verdienen. 

Wat zijn uw wensen voor 2016? 
Op het persoonlijk vlak wens ik iedereen een goede gezondheid, 
kernbasis en –voorwaarde voor een gelukkig leven. 
Op het lokale politieke vlak kan ik slechts hopen dat het herhaald 
aanbod van N-VA-LENNIK² tot politiek overleg in de gemeenteraad 
uiteindelijk gehoor zal vinden bij Open VLD en CD&V. Lennik verdient 
een degelijk door een meerderheid gedragen politiek verhaal. 
Geen verhaal eenzijdig gedicteerd door een Open VLD-CD&V 
minderheidscollege.  

Ernest en Chris zetten punt achter hun mandaat 
in OCMW-raad  

Het was reeds afgesproken met de laatste gemeenteraadsverkie-
zingen. Ernest Vankelecom en Chris Van Belle gingen nog één keer 
meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en zo hun lange carrière 
van actieve gemeentepolitiek afsluiten. Eerst bij de V.U daarna als 
leden van LENNIK2000. Bij het ontstaan van de N-VA traden ze ook 
toe tot de N-VA en maakten deel uit van de N-VA– Lennik Kwadraat 
fractie. Omdat reeds lang voordat de verkiezingsuitslag bekend was 
dat onze fractie ging zetelen in de oppositie (reeds achttien maanden 
voor de gemeenteraadsverkiezingen sloten CD&V en Open VLD een 
overeenkomst) besloot onze fractie en bestuur om de “oudgedienden” 
te laten zetelen in de OCMW-raad en het jonge geweld zijn gang te 
laten gaan in het forum van de gemeenteraad.  

Vernieuwing en verjonging

Meteen werd er overeengekomen met Chris en Ernest om na drie 
jaar ook uit het OCMW te stappen en hier ook plaats te maken voor 
jongeren.  (In één van onze volgende nummers volgt nog een biografie 
van deze toch wel markante leden van onze fractie) 

Nu drie jaar na het aanstellen van de nieuwe OCMW—raad hielden 
Chris en Ernest hun belofte en worden zij vervangen door Wim Durang 
en Nils Dekaezemaeker.  

Graag willen we Chris en Ernest bedanken voor de jarenlange inzet bij 
onze fractie en hopen dat zij ondanks dat zij geen “actieve politiekers” 
meer zijn ons nog af en toe met raad en daad zullen bijstaan. Hun 
ervaring en inzicht zijn steeds verrijkend voor de nieuwe garde.  

Nils en Wim nieuwe OCMW-raadsleden

Ook welkom aan Wim en Nils in het OCMW. Wim zetelde reeds een 
jaar als vervanger van Jasper De Bruyn in de gemeenteraad, terwijl 
Nils reeds enige tijd zetelde in het OCMW als vervanger.  
Wim zal tevens deel uitmaken van het Vast Bureau van het OCMW. 
Jullie zullen het goed doen... daarvan zijn we zeker.

 Etienne Van Vaerenbergh



Onze fractie ook op de jaarmarkt

Gemeenteraad: Jasper terug — Bedankt Wim

Vanaf 1 januari 2016 komt Jasper De Bruyn(N-VA)opnieuw 
in de gemeenteraad. Jasper heeft een anderhalf jaar verstek 
moeten laten gaan omdat hij in het buitenland stage liep. 

Wim Durang (LENNIK2) verving hem met verve en kreeg 
applaus van alle gemeenteraadsleden voor zijn inbreng tijdens 
dit jaar. Hij verzette een berg werk en volgde ondermeer cultuur 
op de voet. Een weerslag van zijn werk vindt u terug in onze 
Lennikse Tribune. Van harte bedankt voor je werk Wim en doe 
zo voort in het OCMW ! 

Onze aanwezigheid op de Lennikse 
jaarmarkt is gekend. In ons jaar-
marktcafé in de Vanderkelenstraat 7 
is iedereen welkom voor een drankje 
of een praatje met één van onze 
mandatarissen of bestuursleden. 
Ze liepen er af en aan en maakten 
graag een beetje tijd voor u. Telkens 
om 11 uur en dit is zo reeds jarenlang 
werden er strandballen uitgedeeld .
Enkele sfeerbeelden dankzij 
Guido Dieudonné  

 Chris Van Belle en Ernest Vankelecom. 

 Nils Dekaezemaeker en Wim Durang  bij hun eedaflegging 
(foto: Persinfo.org).  

Al meer dan twee jaar 
maandelijkse nieuwsbrieven vol 
Lenniks politiek nieuws en visie !  

Info@LennikseTribune.be 

of op de website 
www.lenniksetribune.be 



 Nieuwjaarsreceptie N-VA– LENNIK KWADRAAT 

Traditiegetrouw gaat de nieuwjaarsreceptie van ons kartel opnieuw 
door op de laatste zondag van de maand januari in ons lokaal in de 
Vanderkelenstraat 7 te Lennik om 11 uur (31 januari 2016). 

Volgens oude gewoonte zijn er ook sprekers voorzien. Vooreerst geeft 
Geert De Cuyper, onze fractieleider, een overzicht van het voorbije 
politieke jaar. Een jaar waarin veel is gebeurd, dit kon u reeds lezen in 
dit blad, in de Lennikse Tribune en in de pers. Een jaar dat een schar-
niermoment is in de Lennikse politieke geschiedenis. Voor de eerste 
maal is een meerderheid tijdens een legislatuur haar meerderheid 
kwijt.  

Onze tweede spreker is Johan Vermeersch. Johan Vermeersch is 
geen onbekende in de voetbalmiddens. Geboren in West-Vlaanderen 
belandde hij als voetballer in het Brusselse (RWDM) . Na zijn loopbaan 
in het voetbal werd hij zakenman met een bedrijf in Ternat en kwam hij 
in Lennik wonen.  Hij werd toen voorzitter van de voetbalploeg RWDM 
dat later opging in FC Brussels. Na een woelige periode nam hij zijn 
ontslag bij de club enige jaren geleden.  

Hij zal het hebben over de samenwerking en wisselwerking tussen 
sportclubs en de gemeente (in dit geval met Sint-Jans-Molenbeek) 
als oplossing voor de integratie van mensen en jongeren met verschil-
lende nationaliteiten en achtergronden in de huidige samenleving. Dit 
onderwerp is zeer actueel.

Ten slotte

De laatste maand vonden we ook politieke blaadjes van andere partij-
en in de bus.  Met de scheldtirade naar vroegere partijleden waar een 
mens in de plaats van blauw rood zou worden en waar we eigenlijk niet 
willen op ingaan wegens te laag bij  de grond. 

Daarnaast vonden we in twee blaadjes een staaltje van ’nieuwe 
wiskunde’ terug om toch maar te bewijzen dat de huidige coalitie 
nog een meerderheid heeft. Een schepen haalt er zowaar de voor-
keurstemmen bij om zijn gelijk te halen—laat ons hopen dat hij deze 
wiskunde niet toepast op het controleren van de rekeningen. Terwijl 
de andere beweert dat men zich niet verstuikte op het beleid maar 
door persoonlijke afrekeningen. 

Voor ons is de enige rekenkunde de volgende: in de gemeenteraad 
in Lennik heeft men 19 zetels. Om een meerderheid te hebben moet 
men de helft +1 zetel hebben dus 10 zetels. Momenteel hebben Open 
VLD en CD&V slechts 9 zetels waarop men kan tellen. Dit is simpele 
rekenkunde. Al die andere kronkels van het hoe of wat heeft er niets 
mee te maken.  

Wat telt er : hoe komt men uit deze impasse want het  enige dat telt 
is het welzijn van Lennik en zijn inwoners. Aan ons zal het zeker niet 
gelegen hebben want we hebben reeds meermaals de hand gereikt om 
constructief iets op te bouwen. Telkens werd onze hulp afgewezen. Of 
hoe koppig men kan zijn, zijn verantwoordelijkheid ontloopt en men in 
een doodlopend straatje gaat belanden. Of zijn het de postjes die zo 
belangrijk zijn ? 

Schrijf nu reeds in je agenda:
Jaarlijks mosselfestijn

zaterdag 5 maart
zondag 6 maart en

maandag 7 maart 2016

Feestzaal - Gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum Jo Baetens
A.Algoetstraat 77 - 1750 Lennik

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 lezen via de website:
www.lenniksetribune.be  
Hier leest u meer dan in andere publicaties over 
onze visie en onze politieke inzet en voorstellen! 
 
VOLG DE ACTUALITEIT EN VOLG ONS OP
 www.facebook.com/LENNIKKWADRAAT
 www.facebook.com/de.Lennikse.tribune

 https://twitter.com/lennikkwadraat

 Johan Vermeersch

 Geert De Cuyper


