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In dit nummer:Editoriaal: Geloofwaardigheid?

Het is niet fijn om je best te doen voor je gemeente als raadslid, en 
dan te horen dat politici soms bekeken worden als “zakkenvullers”.  
Ergens begrijpen we het misschien als we zien dat niet alle verkozenen  
voldoende inzet aan de dag leggen. Met de democratie neemt dit 
bestuur het de laatste tijd blijkbaar ook niet zo nauw, en bij de geloof-
waardigheid zijn steeds meer vragen te stellen.

Soap.  
Verwacht werd dat de schepen die van zijn vrijheid werd beroofd 
tijdelijk zijn bevoegdheden zouden worden overgenomen tot het mo-
ment dat hij opnieuw vrij kwam. Immers de beschuldigingen hadden 
niets te maken met zijn ambt als schepen. Toch beslisten zijn collega’s 
om zijn bevoegdheden te ontnemen en niet eerder terug te geven 
vooraleer het gerecht een beslissing nam. De vraag werd niet gesteld 
naar een eventuele onschuld. Volgens de tenoren en de achterban van 
zijn partij : die schepen is “weinig betrouwbaar” (pertinente vraag: als 
men dit vindt waarom geeft men hem dan een schepenambt?), is niet 
geloofwaardig, heeft in (voor)hechtenis gezeten dus sowieso enz. 
De schepen van zijn kant over zijn partijgenoten : … ”de haat, de nijd, 
de afgunst ten aanzien van mijn persoon is enorm ... ik heb het mogen 
lezen“. Een resem van verwijten waren niet uit de lucht, uit de pers, uit 
de sociale media. Er werd een recht op antwoord gevraagd, excuses 
voor de familie, er werd gedreigd om de vuile potjes open te trekken 
enz. (nog altijd benieuwd of de Lennikenaar deze ooit mag vernemen?)

En nu plotseling, als een deus ex machina, op de gemeenteraad van 
januari was het peis en vrede. De Melsensstraat (hoofdkwartier 
Open VLD in Brussel) had ingegrepen en de kibbelende en dreigende 
partijleden uit Lennik de les gespeld. Geen dreigementen meer, geen 
excuses meer, de schepen krijgt zijn bevoegdheden na een klein 
jaar terug. Toch blijven we op onze honger zitten : is de in ongenade 
gevallen schepen opnieuw totaal en volwaardig in het partijbestuur 
opgenomen of zweeft hij er ergens tussen als een onafhankelijke ? 
Gaan zijn bevoegdheden geen lege dozen zijn ? Wel bevoegd maar 
geen middelen.

Vorig editoriaal stipten we het al aan : een partij / een schepencollege 
moet een team vormen waar ieder zijn volwaardige rol dient te spelen 
op een gelijke basis. Dit kan ons inziens niet meer gebeuren … er is 
teveel gebeurd. Het is net als de vraag of Anthony Vandenborre in de 
ploeg nog mag komen na zijn krasse uitspraken.  De enigen die het 
slachtoffer zijn van deze bochten van 180 ° zal Lennik en zijn inwoners 
zijn want steeds blijft het wantrouwen bestaan in het college en is de 
enige vraag : “Wanneer wordt er een nieuwe soap opgestart ? ” 
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Welkom Kelly Van Vlaenderen bij Lennik Kwadraat

Kelly Van Vlaenderen : “Toen ik op 12 oktober vorig jaar mijn ontslag 
gaf als lid van de LB-fractie en meteen ook mijn schrapping vroeg als 
lid van de Open VLD was ik mij er terdege van bewust dat ik een zware 
beslissing had genomen en dat ik hiervan de gevolgen zou dragen. 
Ik besliste toen dat ik voortaan als onafhankelijke zou zetelen in de 
Lennikse gemeenteraad. Mijn beslissing toen waar ik lange tijd over 
piekerde en waar ik nog steeds achter sta, vergde veel van mij. En 
eigenlijk ben ik nog steeds gelukkig dat ik die beslissing nam.  

Zoals ik toen in mijn persmededeling heb meegedeeld wenste ik niet 
met modder te werpen naar mijn ex-partijleden. Waar ik mij ook steeds 
aan hield. En dit ondanks harde verwijten die mij werden toegestuurd 
tijdens de gemeenteraden door notoire leden van de partij,  de ronduit 
schandalige teksten van bestuursleden van mijn vroegere partij op de 
sociale media en soms ook gewoon op straat door mensen die nauw 
bij de partijtop staan.  

Evenwel kwam ik in deze korte periode dat ik nu zetel als onafhan-
kelijke tot het besef dat zetelen als onafhankelijke niet zo evident is 
wanneer  men niet kan terugvallen op collega-gemeenteraadsleden. 
Al is het voor morele steun.

Ik besliste toen om contact op te nemen met de andere onafhankelijke 
partij die onze gemeenteraad rijk is namelijk LENNIK KWADRAAT. 
Deze partij, vroeger LENNIK2000, is reeds meer dan twintig jaar 
prominent aanwezig in de gemeenteraad en toonde ook dat ze verant-
woordelijkheid durft te nemen. 

Een ploeg met daadkracht

De meeste mensen kende ik al zeer goed. Immers wij hadden nog 
samengewerkt in de vorige legislatuur. Ik had steeds de indruk dat 
deze groep stevig gestructureerd is, een vriendschappelijk geheel en 
een partij is waar men ook rekening houdt met de mensen.  

Tijdens de laatste drie jaar zag ik ook LENNIK KWADRAAT samen 
met de N-VA een oppositie voeren die men nog nooit zag in Lennik. 
Hierdoor was ik nog meer overtuigd van hun daadkracht.  

Ik richtte de vraag  aan Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van 
LENNIK KWADRAAT,  om te kunnen deel uitmaken van LENNIK  
KWADRAAT. Hierop kwam onlangs een positief antwoord. Het  
bestuur van LENNIK KWADRAAT had geen probleem rond mijn 
kandidatuur.  

Voortaan zal ik dan ook lid zijn van en zetelen in de fractie N-VA - 
LENNIK KWADRAAT, als lid van de onafhankelijke partij LENNIK 
KWADRAAT. “ 

 Kelly Van Vlaenderen - persconferentie 25 januari 2016

Etienne Van Vaerenbergh : “Als voorzitter van LENNIK KWADRAAT 
volg ik natuurlijk op de voet de Lennikse politiek. Lennik is verzeild 
geraakt in een politieke toestand die we reeds voorspelden bij het  
begin van de legislatuur. Een toestand die geen voorbeeld is van goed 
bestuur. 

Toen Kelly VAN VLAENDEREN haar ontslag gaf als lid van de LB -fractie 
en haar lidkaart van de Open VLD opzegde, had ik respect voor haar. 
Om zo iets te doen moet men durf hebben. 

Ik wist ook dat haar leven een serieuze wending ging nemen en dat 
zij een uiterst moeilijke en zeer bewogen periode in haar leven zou 
meemaken. 

Toen Kelly met mij contact opnam om toe te treden tot 
LENNIK KWADRAAT was ik  ten zeerste verrast. 

De waardige manier waarop zij reageerde op alle verwijten van haar 
vroegere partijgenoten gaven voor mij echter de doorslag om haar 
toetredingskandidatuur voor te leggen aan het bestuur van LENNIK 
KWADRAAT. 

Het bestuur van LENNIK  KWADRAAT heeft na rijp beraad de kandidatuur 
van Kelly Van Vlaenderen goedgekeurd. 

Kelly versterkt aldus vanaf nu het LENNIK KWADRAAT- team.

LENNIK KWADRAAT (vroeger LENNIK2000)  is eigenlijk een unicum 
in de Pajotse politiek . Ze vaart een onafhankelijke koers en laat zich 
enkel leiden door en voor het belang van de Lennikenaar. 

Tevens werd N-VA-Lennik, van de beslissing van LENNIK KWADRAAT 
op de hoogte gesteld. Ook onze partner in de gemeenteraad  formu-
leerde  geen bezwaren. Kort geleden bracht ik Kelly op de hoogte van 
de beslissing van  LENNIK KWADRAAT. 

Voortaan zal Kelly beschouwd worden als volwaardig lid van LENNIK 
KWADRAAT en zal zij deelnemen aan de bestuursvergaderingen van 
LENNIK KWADRAAT en de fractievergaderingen van N-VA-LENNIK². 

Ze zal ook op de steun kunnen rekenen van onze mandatarissen in de 
gemeenteraad “ 

 Kelly Van Vlaenderen



Nieuwjaarsreceptie N-VA– LENNIK KWADRAAT   Onze fractie denkt aan het gemeentepersoneel 

Net zoals de vorige jaren wenste de N-VA-Lennik Kwadraat fractie het 
gemeentepersoneel te bedanken voor haar inzet voor de gemeente en 
zijn inwoners. 

Voor het gemeentepersoneel zijn de laatste drie jaar geen plezierige 
tijden geweest. Een gedeelte van het personeel werd twee jaar 
geleden bedankt voor zijn inzet en aan de deur gezet (zelfs een perso-
neelslid dat niet werd betaald door de gemeente). Sommige anderen 
werden eerst ontslagen en daarna, omdat het uitvoeren van werken 
in het gedrang kwam, opnieuw aangenomen. Anderen namen nu dit 
jaar zelf ontslag.  

Om de mensen van het gemeentehuis een hart onder de riem te steken 
in deze kille dagen op het gemeentehuis en hen te bedanken voor hun 
dagelijkse inzet ging een gedeelte van onze fractie op maandag 11 ja-
nuari 2016 naar de Bibliotheek en de Academie om hun persoonlijk een 
kleine verrassing aan te bieden (doosjes pralines) . De volgende dagen 
werden ook de andere gemeentelijke diensten van een zoetigheidje 
voorzien.  

Het gemeentepersoneel vormt het gezicht van de gemeente. Het zijn 
die mensen waar de Lennikenaren het eerst mee in contact komen. 
Gelukkige ambtenaren geven dan ook een welkom gevoel mee aan de 
inwoners wanneer ze in contact komen met de gemeentediensten.

 Johan Vermeersch

 Publiek met burgemeester Luc Deconinck (Sint-Pieters-Leeuw)

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

Info@LennikseTribune.be 

of op de website 
www.lenniksetribune.be 

Zondagochtend 31 januari ging traditiegetrouw de laatste politieke 
nieuwjaarsreceptie in Lennik door namelijk deze van N-VA- Lennik 
Kwadraat. Op deze nieuwjaarsreceptie wordt elke Lennikenaar uit-
genodigd en er was dan ook veel “schoon” volk aanwezig.

Geert De Cuyper, fractieleider in de gemeenteraad, schetste haarfijn 
de huidige politieke situatie en impasse. De slechte prestaties van 
Lennik en in het bijzonder zijn burgemeester in het gemeentelijk rapport 
kwam onder meer aan bod  naast de schepenkwestie. Vervolgens gaf 
oud-gemeenteraadslid Fried Ringoot er nog een ludieke toets aan.  

Tenslotte gaf Johan Vermeersch zijn visie over de maatschappelijke 
veranderingen in Sint-Jans-Molenbeek, het gebrek aan begeleiding 
en toekomst voor de jeugd, en de integratieproblemen met zijn heden-
daagse ontsporingen.  

Hij woonde er jarenlang en was nauw betrokken bij de werking  
van RWDM Molenbeek en later FC Brussels. Het leek N-VA - Lennik
Kwadraat zinnig om hieraan aandacht te besteden want  
eigenlijk is Molenbeek geen ver-van-ons-bed verhaal maar ligt het op 
slechts 10 kilometer van Lennik. 



Slecht rapport : schuld van de anderen? 

Dat Lennik en in het bijzonder zijn burgemeester (3,7 op 10) en haar bestuur 
zeer pover scoren in het gemeenterapport van het Nieuwsblad zal u 
niet ontgaan zijn. De op één na slechtste burgemeester van de 308 
Vlaamse burgemeesters (dus nummer 307) en een gemeentebestuur 
dat naar huis wordt gestuurd met een buis van 4 op 10 is niet bepaald 
iets om fier op te zijn. 

In de krant vinden we de uitleg van de burgemeester. Ze is er van over-
tuigd dat de cijfers te wijten zijn aan de politieke toestand van Lennik 
en niet aan het beleid. Het is de algemene perceptie die de oppositie 
uitspeelt en dat de oppositie misbruik zou maken van de problemen in 
haar partij. Tevens zouden de invullers van de enquête niet haar kiezers 
zijn waardoor de cijfers over de jaren gespreid in vallende koers zijn? 
Dus als we het goed begrijpen is het allemaal de fout van de oppositie... 
misschien omdat de oppositie wel haar werk doet ? 

Laat het ons klaar en duidelijk stellen 
1.  een beleid is er niet, wel een drang om te pas en te onpas door dure 
studiebureaus een beleid uit te laten stippelen; 

2.  de realisaties zijn pover en wat men voorziet te doen zullen waar-
schijnlijk steeds bij beloften blijven ; 

3. de impasse in haar schepencollege “wordt uitgebuit door de 
oppositie” : wij hebben de betrokken schepen niet zijn bevoegdheid 
ontnomen maar wel de burgemeester en haar collega-schepenen  om 
dan tien maanden later schoorvoetend en dik tegen de goesting hem 
zijn bevoegdheden terug te geven. Is het niet normaal dat iedereen 
zich afvraagt waarom dit toneel werd opgevoerd en een stilstand 
betekende in de Lennikse politiek voor nu bijna een jaar ?  

4.  een financieel beleid om u tegen te zeggen ? Neen niet door bespa-
ringen maar wel door geld dat men kreeg voor de brandweer (eigenlijk 
geld dat Lennik in de loop van de jaren heeft voorgeschoten aan de 
andere gemeenten) , een som die men kreeg van de watermaatschappij 
en een aanzienlijk bedrag voor de leemontginning in Vijverselen. Dit 
geld komt dus niet uit zuinig beleid of wat dan ook maar zijn gewoon 
meevallers ;  

5.  de rol van de oppositie : die wordt gespeeld, misschien soms stevig, 
maar we doen onze taak : controleren en de vinger op de wonde 
leggen. Men kan toch niet verwachten, dat de enige partij die won 
tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in een winterslaap 
gaat vallen tot de volgende verkiezingen ? Voorgaande legislaturen 
was dit misschien de gewoonte maar daarvoor zijn wij niet verkozen! 

Ten slotte : opbouwende oppositie 

Dikwijls beweert men dat de oppositie steeds maar afbreekt. Dat 
zullen dan wel de woorden zijn van de “meerderheid” zeker. Als 
grootste fractie in de gemeenteraad nemen we nochtans onze 
verantwoordelijkheid. Zo hebben wij het college de helpende hand 
gereikt om uit hun problemen te komen, mits dat men rekening zou 
houden met verlegging van aandachtspunten in het budget. Een 
concreet uitgewerkt voorstel werd echter afgewimpeld.  

Die positieve instelling is evenwel niet nieuw
U kan meer info vinden in de laatste “Lennikse Tribune” (januari 2016) 
waarin men kan lezen dat onze fractieleden in 2013 75 agendapun-
ten voorstelden, in 2014 53 en in 2015 84 punten! In totaal dus 212 
agendapunten... wie zei weeral dat we niet opbouwend werken?
(www.lenniksetribune.be)

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

 Nieuwjaarsreceptie : Fried Ringoot

 Toespraak door Geert De Cuyper


