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In dit nummer:Editoriaal: En de toekomst voor Lennik ?

Over de “slagvaardigheid” van de huidige bestuursploeg in Lennik 
hebben we het reeds menigmaal gehad. Besluitloosheid, afbreken 
van bestaande goede zaken, passieve of negatieve houding tegenover 
verschillende adviesraden, enz… Misschien beter dat we het over de 
toekomst even hebben. 

Twee/derde van de bestuursperiode is al verstreken  

Soms wordt ons de vraag gesteld : “En wordt het met jullie dan 
zoveel beter? “Eigenlijk een pertinente vraag want in oktober 2018, 
dus binnen 2 jaar, kan de kiezer opnieuw zijn mening geven in de 
stembus. Het is een feit dat onze fractie nooit het nemen van de ver-
antwoordelijkheid heeft geschuwd. Menigmaal kwam onze fractie, in 
vroegere meerderheden, met vernieuwende ideeën voor de pinnen die 
de buurgemeenten konden verrassen.  Lennik was een “lichtbaken” 
voor de streek en onze fractie was de ideeënfabriek. Een gemeente 
waar men rekening mee hield. Inmiddels is dit geschiedenis voor de 
gemeente en is men vooral bezig met de afbraak van de verworven- 
heden. Mits het vertrouwen van de kiezer staat het buiten kijf dat we de  
negatieve beweging opnieuw kunnen ombuigen in positieve energie.   
 
We wensen dat Lennikenaren opnieuw fier worden op hun gemeente 
 
Vooreerst zullen we positieve zaken die in de verdrukking zijn gekomen 
opnieuw steen voor steen moeten opbouwen. Met de hulp van al de 
Lennikenaren die begaan zijn met het wel en wee van de gemeente 
moet dit  lukken  !
 
De voorstellen, klein of groot, die we nu reeds vier jaar aan een stuk ter 
stemming voorleggen (en nog zullen voorleggen)  aan de gemeenteraad 
en die steevast door deze meerderheid in de prullenmand worden gegooid 
(zie Lennikse Tribune) zullen opnieuw op hun waarde worden beoordeeld 
en eventueel uitgevoerd worden (vb reflecterende huisnummers voor 
hulpdiensten, eventuele volkstuintjes, “doorlopende” straten, enz…) . 
 
En dan komen de grote projecten die de huidige meerderheid de bevolking 
voorschotelt en die nog niet gerealiseerd zijn. Hier ligt dus de mogelijke 
struikelsteen voor de gemeente en zijn financiën. Hoever zijn er al engage-
menten aangegaan. Welke rekening gaat er worden gepresenteerd. Dit 
wordt nog steeds verzwegen aan de gemeenteraad. Feit is dat de huidige 
meerderheid al veel contracten heeft afgesloten met studiebureaus 
of begeleidingsbureaus. Werden vroeger een groot aantal studie- en 
aanbestedingsdossiers uitgewerkt door een bevoegde ambtenaar op 
het gemeentehuis zelf, nu worden die uitbesteed tegen een aanzienlijke 
meerprijs. 
 
Toch zijn we optimistisch gestemd. Samen met de Lennik- 
enaren, mits hun vertrouwen, moeten we deze opdracht 
aankunnen ! 

Erik O • Gemeenteraadslid
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 Lennik leeft “onder” zijn stand  

Dat er problemen zijn met het budget van Lennik is al sinds het aantreden 
van deze bestuursploeg geweten. Eerst werd er moord en brand 
geroepen want de kas was leeg en men moest personeel  ontslaan, de 
investeringen stop zetten en subsidies verminderen. 
Enkele maanden later werd er uit een ander vaatje getapt en kon het 
niet op met het aankondigen van grote werken en infrastructuur-
werken (aanleg van Schapenstraat, verbouwing van de cafetaria en 
feestzaal van de sporthal, bouw van klassen voor gemeenteschool, enz...) 
We zeggen wel duidelijk aankondigen want de Lennikenaar ziet niets 
gerealiseerd behalve het maken van studies en het uitbesteden van 
eventuele werken (vb Dekenij die plots OCMW ging worden) 
 
Gemeenteraadslid Christel O zette dit onlangs nog eens op een rijtje 
en verdiepte zich in de rekeningen en budget.  Wat we reeds vermoed-
den blijkt uit de cijfers. Slechts 16 % van de voorziene investeringen  
werden vorig jaar uitgevoerd. Het jaar voordien was dit slechts 15 % 
en het jaar daarvoor was er hetzelfde probleem. 
 
Dit bestuur is tot een volledige stilstand gekomen
 
De nodige investeringen in Lennik gebeuren niet meer. Hiermee is 
Lennik (opnieuw) één van de slechtste leerlingen. Men lijkt wel te 
denken: Een spaarpot opbouwen door de investeringen stop te zetten 
kan toch niet slecht zijn ?  
Verkeerde redenering en slecht bestuur. Het stopzetten van inves-
teringen wanneer er geld beschikbaar is, schuift de kosten door 
naar de komende jaren. Voorbeeld: het wegennet wordt niet meer 
onderhouden of vernieuwd op een deftige wijze. Hierdoor zal het 
wegennet in een versneld tempo in kwaliteit verminderen en zal de 
uiteindelijke factuur veel hoger oplopen. 

De conclusie van Christel was dan ook : “We zijn meer dan hal-
verwege de legislatuur en de verwezenlijkingen van de huidige  
bestuursploeg vallen op dit moment bijzonder mager uit. De projecten 
die werden gepland lopen steeds meer vertraging op. 
Men krijgt de budgetten niet gespendeerd en vindt het ook niet nodig 
de gemeenteraad (en bij uitbreiding de inwoners van Lennik) op een 
duidelijke manier te informeren. Er is geen duidelijk overzicht van 
wat nu eigenlijk naar volgende jaren wordt verschoven, welke de 
tijdslijn is in het licht van de vertragingen en wat de impact wordt op 
de gemeentefinanciën en de druk die op de gemeentediensten wordt 
gelegd indien alle projecten tegelijkertijd dienen te worden beheerd. 
Veel werk en zware leningen liggen al klaar voor de volgende legis-
latuur… met een administratie die onderbezet is voor de taak die 
haar wacht “ . 

Bij hun aantreden zeiden we de bestuursploeg: “Schepen of  
burgemeester zijn is geen ere-titel maar wel een werkwoord“. Eens 
te meer is het duidelijk dat dit meer dan terecht was. Het werkwoord 
is nog steeds niet tot hen doorgedrongen.

VOLG ONZE INZET
Al het derde jaar 
maandelijkse nieuwsbrieven vol 
Lenniks politiek nieuws en visie !  
 
Abonneer u via
Info@LennikseTribune.be 

Lees op de website 
www.lenniksetribune.be 

 En werden er nog echt straten opnieuw aangelegd i.p.v. oplappen (Nelleken)

 Voorheen was er toch meer verfraaiing van de gemeente  

  Aandachtige toehoorders Daniël Van der Sypt, Geert De Cuyper 
     en Etienne Van Vaerenbergh  

 Christel O tijdens de persconferentie 



 Anders besturen in Lennik ! (Deel 2) 

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 historiek: Hoe het groeide (deel 2) 

Door samenwerking en een open en vernieuwende insteek werd 
steeds electorale kracht verworven. LENNIK 2000, zijn voorgangers 
en opvolger LENNIK KWADRAAT stonden steeds garant voor krachtige 
campagnes, actie en stevige oppositie. Maar ook voor een duidelijk 
vernieuwend bestuur dus. 

In 2001 kon LENNIK 2000 na zes jaar oppositie, met nog steeds 1/3 van 
de gemeenteraadszetels, opnieuw de gemeente mee besturen. 
Eveneens in 2001 hield de Volksunie nationaal op te bestaan. Drie jaar 
later, toen een eind kwam aan de lange parlementaire carrière van 
Etienne Van Vaerenbergh (die geen lid wenste te worden van één van 
de twee opvolgende partijen van de VU; Spirit of N-VA), ging ook het 
lokale VU-bestuur op in LENNIK2000. 

Bij de verkiezingen van 2006 kende LENNIK2000, voortaan zonder de 
socialisten, onder het motto “Samen Lennik kleur geven”, een terugval 
in zetels, maar werd de coalitie met de liberalen in goed vertrouwen 
bestendigd om het herstarte vernieuwingswerk en realisaties verder 
te zetten. 

Lennik Kwadraat: meerwaarde door samenwerking

In 2012 was het tijd voor een naam-update. LENNIK² (of Lennik 
Kwadraat) zou verder het vernieuwende uitdrukken en staan voor 
de meerwaarde door samenwerking rond Lennikse belangen. Ook de 
interne structuur werd verstevigd. 
Doordat in 2011 intussen ook een N-VA-afdeling was opgericht met 
o.m. een aantal oud-VU’ers, en Kristien Van Vaerenbergh parlements-
lid sinds 2010 was, werd in 2012 een kartel gevormd: N-VA – LENNIK². 
De krachtenbundeling met opvallende kandidatenvernieuwing  
behaalde een overwinning en een recordresultaat in zetels: ze werd 
de énige Lennikse lijst die in stemmen en zetels vooruitging! 
Het is nu een bijzonder actieve oppositie met ondertussen 8 op 19 
zetels en een forse verjonging. De fractie brengt met de Lennikse  
Tribune sinds 2013 ook elke maand verslag uit in een politiek-inhou-
delijke internetkrant voor de Lennikenaren: een ongeziene prestatie. 

Onafhankelijke Lennikenaren in de gemeenteraad

Als we een balans opmaken, kunnen we vaststellen dat tot op vandaag 
dankzij LENNIK2000/LENNIK² o.a. al 9 onafhankelijke Lennikenaren 
zonder een nationale partijlidkaart het tot gemeenteraadslid in Lennik 
schopten! Nieuwe gezichten, meer jongeren en vrouwen brachten 
een nieuwe inbreng. 

Mensen betrekken bij een dynamisch vernieuwend beleid en aanpak 
in eigen gemeente, dat is ons doel. Met een brede waaier aan zowel 
ervaren politici als nieuwere mensen, met vlaamsgezinde, progressieve, 
milieugerichte personen en mensen uit het sociale, culturele en  
verenigingsleven, vormen we een evenwichtige, brede toekomst- 
gerichte visie. 

Een visie voor Lennik

Onze kracht ligt in de inzet, betrokkenheid en overtuiging van onze 
mensen en hun  hechte teamgeest. Tegelijk is zeker ook een sterk 
uitgebouwd programma altijd een van de grote troeven geweest van 
deze permanent actieve ideeënploeg. We willen de Lennikenaren 
een perspectief bieden van vooruitstrevend en goed bestuur, een 
(lange termijn) visie, een opbouwend plan voor Lennik. En consequent 
precies de Lennikse belangen voorop stellen. Met die positieve meer-
waarde willen we blijven met LENNIK KWADRAAT werken aan een 
beter Lennik.

Wim Durang • OCMW-raadslid,  
ex-gemeenteraadslid, secretaris LENNIK²  

WORDT

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   

VOLG DE ACTUALITEIT EN VOLG ONS OP
 www.facebook.com/LENNIKKWADRAAT
 www.facebook.com/de.Lennikse.tribune

 https://twitter.com/lennikkwadraat



 Lennik en ontwikkelingshulp … onbestaande 

Eind juli bezocht gemeenteraadslid Erik O , samen met nog 9 Pajotten, 
het project Rainbow4kids in Ukunda, Kenya. Dit project werd opgestart 
door de Lennikse Katrien Vermeersch en haar man Dany. Toen zij 
enkele jaren geleden Kenia bezochten waren zij onder de indruk 
van de slechte levensomstandigheden en de lamentabele toestand 
van het onderwijs. Katrien stond zelf 25 jaar in het onderwijs in  
Sint-Pieters-Leeuw en wou hier iets aan doen 

Vrijwilligers uit Lennik  spenderen hun vakantie om te helpen het project 
in goede banen te leiden. Zo ook andere mensen zoals Mary-Rose De 
Maeseneer en Ingrid Nechelput. Het project bestaat er in om een 
lagere school open te houden en een “talent school” in het Keniaanse  
Ukunda (Diana Beach – Zuid Kenia). Inmiddels is de school gegroeid 
en telt ze meer dan 450 enthousiaste leerlingen. Het grote probleem 
was voldoende materiaal te vinden om goed onderwijs te geven maar 
daar slaagden Katrien en haar man wonderwel in. Mama Rainbow is 
intussen in de streek van Ukunda uitgegroeid tot een begrip. 

De bezoekers waren ook onder de indruk van de ontvangst door de  
ganse school. Bij de meesten stonden de traantjes in de ogen door 
de vele emoties. Elk klasje voerde een dansje of een toneeltje uit voor 
de bezoekers uit het verre België . Daarna volgde een rondgang in de 
school. 
 
Dit project heeft de volle waardering van onze fractie in de gemeente-
raad. Vorige legislatuur schonk elk gemeenteraadslid van onze fractie 
zijn zitpenningen van een maand aan dit project en later vertrok er nog 
een voorraad kogelpennen.

Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking kàn

Erik O : “Het is duidelijk dat ook een gemeente dergelijke kleine 
projecten kan en moet steunen via de GROS. Rechtstreekse hulp 
via eigen mensen biedt bovendien het voordeel dat de fondsen 
niet blijven steken in de administratieve molen. Ik vind het dan ook 
spijtig dat Lennik zijn eigen doelstelling op het vlak van ontwikkelings- 
samenwerking niet wil behalen ondanks onze voorstellen“. 
Nog enkele maanden geleden deden we het voorstel om een belasting 
te heffen op de kledingcontainers die her en der verspreid zijn in 
de gemeente. Het is geweten dat de meeste kledingstukken in een  
commercieel circuit terecht komen en nog weinig met “goede werken” 
te maken hebben. 
Ter plaatse konden we vernemen van landgenoten dat kledingstukken 
zoals t-shirts, korte broeken enz..  uit dergelijke containers per balen 
worden aangeboden via mail door Europese groothandelaars aan 
Keniaanse handelaars en mits betaling. De Keniaanse handelaars 
verkopen deze dan door aan de Kenianen met winst.  Of hoe gratis 
bekomen spullen toch opnieuw winst opbrengen. 
 

De opbrengst van deze containerbelasting kon integraal gegaan zijn 
naar de werking van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings- 
samenwerking. Ondanks de kans van dit “zachte voorstel” verkoos 
de meerderheid om de gemeentelijke doelstelling op het vlak van 
ontwikkelingssamenwerking opnieuw niet te behalen, alweer zonder 
schaamte.

 
Meer info over dit Lennikse project:  
www.rainbow4kids.be/

  Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de laatste voorraad van  
     onze kogelpennen “Lennik2000” in de school te overhandigen. 


