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In dit nummer:Editoriaal: Hoe ver kan men gaan?

Lennik verdient een geloofwaardig bestuur

Anno november 2015 lezen we op de voorpagina van het blad van 
OpenVLD Lennik hoe hun voorzitter schrijft over Schepen Van 
Ginderdeuren: “Bij de uitoefening van een publiek mandaat staan de 
geloofwaardigheid van de openbare dienst en het vertrouwen van de 
bevolking in die openbare dienst centraal“. Dit als motivatie waarom 
verkozene en Schepen Van Ginderdeuren zijn bevoegdheden niet 
terugkreeg. Op pagina 3 doet een bestuurslid van de Open VLD er 
nog een schep bij en verklaart zij Filip Van Ginderdeuren “een weinig 
betrouwbare mens”. Tja hier is eigenlijk weinig commentaar van 
pas.  Een gevraagd “recht op antwoord “ (cfr Van Ginderdeuren) 
blijft uit.   Dit novemberblad van Open VLD is  in alle opzichten zeer 
merkwaardig en leerrijk. Men ziet het ware gelaat van deze partij, 
de maskers vallen af.  Zeker wanneer men kan vaststellen dat, na 
politieke schermutselingen, in januari 2016 er plots geen probleem 
meer is! “Iedereen wil weer aan de slag met de focus op de toekomst 
van onze gemeente en van haar inwoners. En daarom sluiten we de 
rangen.” Immers, noodzaak breekt wet, er diende een budget te 
worden goedgekeurd en de bestuurspostjes kwamen in gevaar.  

Alles is weer glad gestreken ? Neen, want de betrokken schepen 
wenst niet meer te zetelen naast zijn collegebroeders en -zusters en 
verklaart zich onafhankelijk.  
Groot nieuws wanneer de schepen voor onderzoek voor een tweede 
maal wordt aangehouden in maart 2016, voor 2 weken. Meteen 
herhaalt het scenario zich en worden zijn bevoegdheden opnieuw 
verdeeld. Na twee maanden bleek plotseling dat hij  zijn bevoegdhe-
den had teruggekregen in alle stilte. Dit bleek pas nadat onze fractie 
expliciet had gevraagd hoe het nu eigenlijk zat. 

Vertrouwenwekkend?

Met dit sluimerend wantrouwen wil de onstabiele coalitie in onze 
gemeente zo nog enkele jaren verder aanmodderen. Deze wankele 
deal  laat dan ook een zure smaak achter. 
Onder het mom van “het is het beste voor de Lennikse bevolking” 
kan ik niet inzien wat hieraan het beste is: zijn geloofwaardigheid 
compleet op de helling zetten of dagdagelijks bewijzen dat er geen 
collegialiteit meer is. En de flauwe daadkracht van dit bestuur gaat er 
ook niet op vooruit. Plannen raken niet gerealiseerd en men teert op 
positieve tradities van vorige coalitie.  
Er is geen samenhang tussen de Open VLD zelf  en zijn schepen ( tot 
welke fractie behoort hij eigenlijk ? ) en de andere coalitiepartner 
CD&V.  Want wat is die partij zijn standpunt eigenlijk nu ?

Erik O • Gemeenteraadslid

LENNIK KWADRAAT

LENNIK2 en zijn Voorzitter 
Etienne Van Vaerenbergh, 
het bestuur en de mandatarissen 
van Lennik Kwadraat   
wensen u een prachtige  
en een zonnige vakantie toe 

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! 
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 Hoe koppig kan men zijn ? 

Misschien heeft u het al in de pers gelezen. Het nieuwe parkeerre-
glement voor de  Markt en de aanliggende straten wordt  bevroren. 
Op de gemeenteraad van januari werd dit nieuwe plan besproken 
en wees gemeenteraadslid Gun Mignon (N-VA — Lennik Kwadraat 
fractie) op enkele ongerijmdheden tussen de tekst en de plaatsing van 
de borden. De schepen van mobiliteit tilde aan deze fouten niet terwijl 
wij vonden dat dit eigenlijk maar een kleine moeite was om de tekst in 
overeenstemming te brengen met de werkelijke situatie.  
Niks daarvan voor de schepen van mobiliteit doch het college had 
nattigheid gevoeld en trok het punt terug. Ze zouden het de volgende 
gemeenteraad opnieuw op de agenda zetten. 

Fout parkeerreglement nutteloos doorgedrukt

Grote verwondering voor onze fractie toen dit punt in compleet 
ongewijzigde vorm opnieuw op de agenda werd geplaatst voor de 
gemeenteraad van februari. Ondanks onze pertinente opmerkingen  
nam de meerderheid zelfs het nieuwe reglement aan. Doordat dit 
toch flagrant was, werd er door Gun Mignon klacht neergelegd bij de 
Gouverneur en bij de diensten van het Agentschap Wegen en Ver-
keer van het Vlaams Gewest. Kon de voorzitter bij het begin van de 
gemeenteraad van mei triomfantelijk meedelen dat we in het ongelijk 
werden gesteld door de diensten van de gouverneur (die de uitleg 
van het gemeentebestuur blijkbaar geloofden), dan belandde er de 
dag nadien wel een ander papiertje in de bus van het gemeentehuis. 

Het Nieuwsblad blokletterde terecht : “Het schepencollege trekt 
het aangepaste parkeerreglement voor het centrum weer in. Het 
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) concludeerde dat het vol 
fouten stond en bevestigt zo de opmerkingen van oppositiepartij 
N-VA - Lennik Kwadraat.”   

Een les voor de toekomst ?  

Wat is de les van dit alles ? Het zou misschien eens goed zijn voor 
de meerderheid om van hun hoge toren te komen en ten minste eens 
te luisteren wat de oppositie te vertellen heeft. Tevens een beetje 
werkkracht zou ook gepast zijn want het aanpassen van de tekst zou 
slechts vijf minuten werk geweest zijn. Nu hebben de gouverneur en 
het AWV  hun tijd moeten steken in een tekst die men wegens hoog-
moed niet wenste te veranderen. We zijn benieuwd hoe dikwijls men 
dergelijke farce nog zal herhalen...
Ondertussen blijven de Lennikenaren wachten op een leefbare 
parkeersituatie!  

 Windenergie 

Deze week lazen we in de krant dat de Provincie Vlaams-Brabant het 
ambitieuze plan heeft om een klimaatneutrale provincie te worden 
tegen 2040. Hiervoor heeft men bijkomend 111 grote windturbines 
en 280 middelgrote tribunes nodig aangevuld met zonnepanelen en 
biomassa installaties. 
We leren tevens uit dit artikel dat de studie die men liet uitvoeren nog 
heel wat kansen ziet voor extra windturbines in het Pajottenland en 
het Hageland.  

Zelf in de hand

Vorige legislatuur hadden we reeds geopperd om als gemeente zelf 
initiatief te nemen op dit vlak zodat we zelf het plannen van de bouw 
van windmolens in de hand konden nemen, men geen projecten van 
buitenaf kon opleggen en bovendien door een coöperatieve structuur 
voor de uitbating van de windmolens de plaatselijke bevolking mee 
konden laten delen in de baten. Toen werd ongeveer een nettorende-
ment van 6%  en bovendien goedkopere elektriciteit voorzien. 
Om zeker te zijn van de haalbaarheid werd eind vorige legislatuur door 
de gemeente een studie uitgevoerd, dit tot blijvende ergernis van een 
CD&V-gemeenteraadslid die tevens bestuurslid is van een anti-wind-
molenbeweging in Eizeringen. Evenwel gaf de studie, waarvan de 
huidige bewindsploeg trachtte een gedeelte van achter te houden, 
aan dat  een project haalbaar zou zijn.  
De studie belandde in de donkerste kelder van het gemeentehuis. Niet 
te verwonderen gelet op de huidige beleidsmensen.  

Wat is de situatie nu : in de ons omringende gemeenten zijn grote 
firma’s stilaan de ruimte aan het innemen voor windturbines (Sint-
Pieters-Leeuw, Asse, Halle ...). De federale overheid en Vlaamse 
overheid duwen aan de kar om windenergie te promoten. 

Waar staan wij in Lennik ? 

Eigenlijk nergens. De gemeente meent dat zijn inwoners wel de nodige 
initiatieven zullen nemen. De windenergie is opgeborgen. Op de vraag 
van onze fractie om ten minste zonnepanelen aan te brengen op de 
openbare gebouwen werd negatief geantwoord ………… tja

www.lennikkwadraat.be



 Anders besturen in Lennik !  (Deel 1)

Lennik Kwadraat bouwt voort op een lange traditie in Lennik van 
“anders besturen”. Nog steeds staat in het doel van onze politieke 
beweging o.a. omschreven : Lokaal samenwerken rond een gemeen-
schappelijk, vernieuwend en opbouwend project, precies op maat van 
onze gemeente. 

Politieke geschiedenis: Hoe het groeide  

De eerste vernieuwer in Lennik was eigenlijk de Volksunie.  
In 1976 was Lennik ontstaan uit de fusie van 3 dorpen met allemaal  
liberale burgemeesters. Doordat de CVP kon overtuigd worden van 
een samenwerking met de jonge VU en zo politieke vernieuwing tot 
stand werd gebracht, werden de liberalen onverwacht teruggedron-
gen tot een nipte meerderheid van 10 op 19 zetels. De verkiezing erna 
kantelde het: CVP-VU won de meerderheid en Etienne Van Vaerenbergh 
werd burgemeester omdat hij de meeste stemmen had, hoewel niet 
als lijsttrekker. Dit gaf meteen een grote verandering in het bestuur 
van Lennik. 
In 1988 werd dit overgedaan, met nog een zetel extra. De VU slaagde er 
nu echter in om 6 verkozenen te halen (met 7 kandidaten op 19) tegen-
over 5 zetels voor CVP, waardoor het kartel voor die laatsten natuurlijk 
niet meer kon herhaald worden. (Toch blijven de christendemocraten 
in Lennik sindsdien elke verkiezing minder stemmen scoren). 

Politiek opentrekken in Lennik    

En zo kwam het dat de VU, met de uittredende burgemeester, verbreding 
en vernieuwing aanging met heel wat onafhankelijke Lennikenaren. 
Een nieuwe open gemeentelijst kwam op in 1994:  ‘LENNIK’, sinds 2000 
genaamd LENNIK 2000. Een verfrissend democratisch alternatief voor 
de klassieke machtspartijen. Met daarnaast ook de steun van een 
handvol kandidaten van de Socialistische Partij (die op eigen kracht 
geen zetel haalde in Lennik), bleef de open beweging één van de drie 
grote politieke groepen in Lennik. Net als in vele andere gemeenten is 
een open lokale lijst voor gemeentebelangen zeker ook in Lennik een 
succes geworden. 
“Opnieuw anders durven besturen” was het motto in 2000, en na zes 
jaar oppositie kon LENNIK 2000 opnieuw de gemeente mee besturen. 

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

Info@LennikseTribune.be 

of op de website 
www.lenniksetribune.be 

Als ideeënmotor en vanuit een actieve overtuiging kon de ploeg zelfs 
regelmatig zijn gewicht overstijgen.     

Vernieuwing in het beeld

Er zat een duidelijke lijn in van bij het begin. “Anders leven werken  
besturen” was het motto dat telkens een update kreeg. 
De vernieuwing mocht niet meer worden teruggedraaid in Lennik.  

Die vernieuwing werd doorgevoerd in tal van zaken, niet in het minst 
de radicale keuze om politieke benoemingen te stoppen, en aanwer-
vingen alleen nog te doen via vergelijkende examens. 
Maar evenzeer: meer aandacht voor cultuur, activiteiten, welzijn, 
verenigingen, groen en Vlaams karakter, dorpsverfraaiing, de wegen, 
renovaties van de gemeentelijke gebouwen, verkeersveiligheid,  
moderniseringen, enz. Slechts enkele voorbeelden zijn onder andere 
ons monument Prins, de verzustering met Arconate, de bibliotheek, 
de aanleg van de oude tramweg tussen Sint-Martens en Sint-Kwintens, 
serviceflats Den Bleek, Schepenbank, wandelnetwerk, pleinen,  
geboorteboomgaarden, enz.   

De groep betoont een grote werkkracht en zin voor initiatief. Ze was 
ook de eerste in Lennik met een website en heeft nog steeds het 
meest verschijnende politiek infoblad van Lennik.  

* Volgende keer het vervolg van dit verhaal.

Wim Durang • OCMW-raadslid, 
ex-gemeenteraadslid



 IN HET HOEKJE VAN LENNIK2       door Anne Wyckmans

Hoe zalig is het om zoveel blije maar vooral verbaasde gezichten te zien.     

Het is eindelijk zover!     

‘Goeie morgen’… jaja… ‘goeie morgen’ en zowaar een huppelsprongetje 
erbovenop.     

Nooit gedacht dat die mevrouw nog kon huppelen.     
Ik zie haar reeds maanden... bijna alle schooldagen... meestal krom gebo-
gen, hoofd tussen de schouders, muts of sjaal tot over de ogen getrokken.     
Als ik haar durfde aan te spreken, kreeg ik slechts een boze, snuivende 
reactie. Ze lijkt ineens een ander.  

‘Heerlijk hé...’ probeer ik aarzelend. Haar ogen vonken meteen de lucht 
in: ‘Voor zolang het duurt toch.’ Ik slik hoorbaar en maak de rits van m’n 
te warme anorak los. Ze lacht alweer of... lacht ze me uit omdat ik toch 
nog een anorak draag? Haar bloemetjeskleed golft rond haar spierwitte 
benen. Blote voeten in mooie zomerschoentjes. Een klodder slijk ontsiert 
de roodgelakte teennagels die door de schoenneus zichtbaar zijn. Haar 
halssnoer schittert alsof de felgekleurde plastiek parels zuivere diamanten 
zijn. De mevrouw draagt het halssnoer moedig in een heel bloot decolleté. 
Een luchtige sjaal bedekt haar armen. Ik zie haar kippenvel en bijt op m’n 
tong. ‘Tja,’ zeg ik. ‘Inderdaad! We kunnen maar hopen hé!’     
Een klein uur later en een zwerfvuilniszak vol, ben ik weer op weg naar huis.  
Guur windje! Blij dat ik mijn anorak terug dicht kan doen.     

Jongeren lopen in turnpak op straat. Korte broek en t-shirt. Ze oefenen 
voor de jaarlijkse jogging. Ze lopen zich warm en hebben felrode wangen. 
Sommigen ademen zwaar, zweetstraaltjes tekenen lijnen in de gezichten, 
ze gaan even stapvoets verder. In de buurt van de school herpakken ze zich. 
Ze moeten toch minstens al lopend in ’t zicht van de leraar verschijnen. Die 
kijkt op zijn stopwatch en grijnst begripvol. Ik ben intussen thuis!     

Het is een doodgewone lentemorgen die geen lente wil worden. Een 
lentemorgen die mensen op ’t verkeerde been zet. De één winterwarm 
en de ander tropisch koud gekleed. Zo’n lentemorgen waardoor je gaat 
twijfelen of een vliegtuig boeken naar een warmer land wel nodig is. Zo’n 
doodgewone lentemorgen waardoor je plots alle ramen opengooit, de 
tuintafel en de tuinstoelen naar buiten sleept, met een teiltje en een spons 
de wasdraad onder handen neemt want… de flanellen lakens mogen aan 
de draad wapperen. Zo’n lentemorgen waarvan je weet… het is nog maar 
een begin. Ik kijk naar de veel te zwaar beladen tuin. Dat gevoel heb ik elke 
lente met die grote fruitbomen in bloei!     

Een overbelaste, teveel belovende lentetuin die me naar adem doet happen.  
Buurvrouw poetst haar ramen. Dat zou ik beter ook eens doen. Het vliegen-
raam hangt een beetje los. Dat moet worden hersteld nog voor de koeien 
terug in de weide staan. Ik stel tot mijn eigen verbazing vast dat ik net een 
keukenkast heb leeggemaakt. Uitwassen en ordenen dan maar. 

Ik maak haastig een boodschappenlijstje en schrijf er vreemde dingen op.     
Verf en een nieuwe verfrol en afplakband en...  ik kan er niet meer omheen... 
de lentegekte heeft me goed te pakken. Voor zolang het duurt toch... we 
kunnen maar hopen hé!

Anne Wyckmans

 Proficiat aan onze Gronckelman !

Wij wensen onze Gronckelman  
(Emiel Walravens) van harte  
proficiat met het behalen van zijn 
derde plaats op het Belgisch kam- 
pioenschap voor bellemannen dat 
op 5 juni doorging in onze buur-
gemeente Gooik. Slechts 0,7 % 
verschil was er met de eerste en 
0,40 % met de tweede. 
En dat juist 200 jaar na de geboorte 
van Frans-Jozef De Gronckel!

De Gronckelman voorstellen is niet 
nodig. Hij is gekend door gans de 
gemeente en benijd door omstreken. 
Hij is een visitekaartje voor onze  
gemeente en brengt, met een kwinkslag, steeds een positief verhaal.  
Zo brengt hij Lennik op een positieve manier in de belangstelling. 
Wij weten dat hij hierin veel tijd steekt, want zijn rijmpjes vallen ook zo maar 
niet uit zijn mouw. Beste Emiel, doe zo verder . 

Voor ons ben je een winnaar! 

 Zonder milieubelasting goedkoper af?

Een belasting afvoeren: schitterend, als dat kan, maar verzwijgen hoe de  
rest van het verhaal in mekaar zit is spijtig. Het volgende waar gebeurd 
verhaal zal de ogen doen open gaan. 
“Onlangs bood ik mij aan op het containerpark met mijn grasafval. 
165 kg gaf de weegschaal aan. Ik verschoot mij toen ik het bedrag zag 
dat ik diende te betalen. Aan 0,16 euro per kilogram gaf dit het aardig 
bedrag van 26,4 euro. Het resultaat van twee maal mijn klein gazon af 
te rijden. Vroeger kreeg ik dit vrachtje kwijt aan 4 euro. Indien het een 
goed “grasjaar” wordt zal mijn rekening vlug oplopen tot 100 euro“ 
aldus de regelmatige bezoeker van het containerpark. “Veel meer dan wat 
ik betaalde aan milieubelasting. In Gooik betalen de inwoners slechts 0,03 
euro. Lijkt mij logischer voor het brengen van grasmaaisel“. 
Opnieuw een les in hoe sommige politiekers hun boodschap verkopen. 
Zal het gevolg zijn dat inwoners andere wegen zullen opzoeken om hun 
grasmaaisel kwijt te geraken...?

Wie is dan de verliezer ?  


