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In dit nummer:Editoriaal: Het vertrouwen van de burger verdienen

Het zijn rare en nare tijden. De wereld staat her en der in brand.  
Het moslimextremisme wordt overal gevreesd. Vluchtelingenstromen
komen naar onze contreien. Het volkspopulisme viert hoogtij.  
De vroegere machtsblokken verschijnen opnieuw, evenwel soms in
andere vormen (vb Rusland).

Boven alle verwachtingen in haalt een figuur als Donald Trump het 
van Hillary Clinton en staan wij Europeanen perplex te kijken hoe dit 
allemaal kan. Beledigen, liegen en halve waarheden verkondigen in 
debatten en speeches en hiermee nog weg geraken, het is voor ons 
onbegrijpelijk. 

Volks-populistische rechtse politici in West-Europa, tevens met de 
Brexit in hun achterhoofd, denken dat het tij aan het keren is en de 
maatschappij opnieuw in zichzelf zal keren. En dat zij garen zullen 
kunnen spinnen op de verzuring. Ten nadele van onze vrijheden en 
waarden van sociale solidariteit. 

Hoe is dit allemaal mogelijk ? Zoals altijd moeten we eerst naar ons 
of onze partij zelf kijken en evalueren of we de negatieve spiraal niet 
aanwakkeren. Waarschijnlijk zal het wel zijn dat we soms foute of te 
negatieve inschattingen maken. We moeten hierover niet hypocriet 
zijn. Waarvoor onze excuses. 

Geen aankondigingspolitiek maar actie

Maar is het niet de rol van een oppositie om, als verkozenen, de ver-
beterpunten en pijnpunten bloot te leggen en ook aan de bewoners 
mee te delen? Is het niet aan de bewindvoerders om te bewijzen dat 
de oppositie het verkeerd voor zou hebben en het ook bewijzen met 
valabele argumenten ? De tijd is volgens ons voorbij dat men de kiezer 
als mak “kiesvee” beschouwde, zonder te blijven luisteren. 
(Die kiezer stemde in 2012 trouwens voor slechts 51% voor de huidige 
coalitiepartijen die Lennik besturen. En ondertussen namen er al 
mandatarissen afstand van die partijen). 

Een burger heeft recht op de waarheden hoe slecht die ook mogen zijn 
en verwacht van de politiek geen aankondigingen maar actie.
De burger verwacht dat de politici kiezen voor het algemeen belang en 
dat het privé-belang of belang van bepaalde groepen geen voorrang 
heeft.

De burger verwacht dat hun bestuurders een team vormen waar men 
aan het zelfde touw gaat trekken en niet dat iedereen zijn eigen ding
doet waardoor men ter plaatse trappelt. 
Dit is de enige manier waardoor de burger terug 
vertrouwen kan krijgen in de politiek en het volks- 
populisme een halt kan worden toegeroepen. 

Erik O • Gemeenteraadslid
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verwelkomt N-VA – LENNIK²  

u voor een drankje en  
een gezellige babbel:
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 Niet alleen woorden maar ook daden ! 

Reeds bij het begin van de legislatuur had onze fractie het idee opgevat 
om met kleine, nuttige maar goedkope voorstellen toch te werken aan een 
“comfortabelere” Lennikse samenleving. 

Doordat de meerderheid steeds verklaarde dat “het geld op was” vonden 
we dat door inventieve, kleine voorstellen er toch nog iets te realiseren 
was. We stelden onder meer voor om reflecterende huisnummers aan te 
brengen aan de huizen (onder meer voor de hulpdiensten), het aanduiden 
van “doorlopende” straten, drempelhulpplaten voor rolstoelgebruikers, 
enz….

In onze publicaties van de Lennikse Tribune vind je regelmatig een op-
somming van onze voorstellen. Steevast werden ze naar de prullenmand 
verwezen om niet te vatten redenen. 
 Ondertussen weten we al beter en vergooit men liever de centen aan onder 
meer extern studiewerk dat vroeger op het gemeentehuis zelf werd gedaan. 

In deze volgende twee pagina’s vind je een opsomming van de acties 
in de gemeente die onze groep deed de laatste maanden om bepaalde 
zaken opnieuw in de aandacht te brengen. Soms met zichtbaar resultaat,  
soms niet. 
Feit is dat onze fractie het niet alleen laat bij woorden in de gemeenteraad 
en OCMW maar ook overgaat tot actie.

 Actie: Doorlopende straten  

Mei 2016 
 
Reeds in het begin van de legislatuur stelde onze fractie voor om op de 
plaatsen waar een doodlopende straat overging in een weg die verder 
kon worden gebruikt door voetgangers en/of fietsers dit aan te duiden 
door een nieuw verkeersbord. Geen duur verkeersbord, maar wel door 
het aanbrengen van een goedkope sticker kon dit reeds worden gedaan. 
Kostprijs verwaarloosbaar, maar toch werd het naar de prullenmand 
verwezen. In mei 2016 werd de eerste actie dan ook gehouden :  
“Lennik verdient een kwaliteitsvol verkeersbeleid”.

Meteen werd het ook een protest tegen de ondoordachte maatregelen 
van de OpenVLD-CD&V-coalitie die de verkeersveiligheid en verkeers- 
leefbaarheid ondermijnen. Immers vele aanpassingen gebeurden in 
Lennik zonder te wachten op de resultaten van een aangekondigde mobi-
liteitsstudie. Hoe nefast sommige maatregelen zijn kan men bijvoorbeeld 
zien aan de om de haverklap gesneuvelde palen op de Markt. Vroeger 
was er slechts 1 paal (voor de parking voor mindervaliden), nu staan er 13 !

 

 Actie: Kwaliteitsvol verkeersbeleid  

Juni 2016  

Geen deftig verkeersbeleid zonder goede regels. Door reeds aanpas-
singen te doen voor het opstellen van een algeheel plan maakt men de 
structuur ingewikkelder en onoverzichtelijk voor de autobestuurders, 
fietsers en voetgangers. Intussen is door dit systeem de verkeersafwik-
keling in centrum Lennik ingewikkeld geworden, werd er een veelvoud 
aan verkeersborden geplaatst en is er voor het parkeerbeleid het gezond 
verstand ver te zoeken. 

De zone 30 wordt blijvend gedwarsboomd door een weigering om de 
snelheidsbeperking in het centrum van Lennik af te dwingen. 
Evenwel worden er wel snelheid-bevorderende maatregelen genomen 
die het doorgaand verkeer aanmoedigen in plaats van te ontmoedigen. 
Voorzitter Etienne Van Vaerenbergh: ”Zo wordt het verkeer niet meer 
afgeremd in de Kroonstraat aan het kruispunt met de Schoolweg en 
wordt de dorpskern de jongste maanden geteisterd door hele konvooien 
vrachtwagens die aarde vervoeren, zonder dat de gemeente iets onder-
neemt om dat verkeer uit het centrum te houden. Het doorgaand verkeer 
wordt aangezogen en kan sneller rijden door het centrum”

 
 Actie: Huisvuilbeleid, duurste van de streek 

Is er wel een ernstig huisvuilbeleid in Lennik? We kennen nog de 
“saga” van te weinig vuilniszakken op een grijze rol. Toen het werd 
vastgesteld trachtte men dit probleem stilletjes te houden en zocht 
men zelfs geen oplossing hopende dat de wind wel zou gaan liggen. 



Toen de nationale media op deze toestand sprong was het grote 
paniek in het college en werd er een halfslachtige oplossing gezocht. 
Huisvuilzakken is een “moeilijke” materie voor het huidige bestuur. 
Momenteel komen er verschillende klachten binnen over de kwaliteit 
van de nieuwe zakken. 
 
Juli 2016 

Bij de actie van juli 2016 werd het huisvuilbeleid van Lennik nog eens 
uit de doeken gedaan. De eerste vaststelling was dat Lennik met zijn 
2,43 euro per zak tot de duurste gemeentes behoort van onze streek. 
Dit door het optrekken van de prijs in 2014 door deze meerderheid.  In 
de gemeente Gooik kost dezelfde zak 1,31 of 46 % goedkoper. 

Intussen schafte men wel de milieubelasting met veel poeha af. 
Evenwel “vergat” men te melden dat het containerpark serieus 
duurder is geworden. Het is opvallend... sindsdien komt er bijna geen 
Lennikenaar meer naar het containerpark in Pepingen. De vraag stelt 
zich: waar gaat de afvalstroom nu naar toe ? We verwachten dan ook 
een verhoging van sluikstorten (een verhoging van de kosten voor de 
gemeente). Ander gevolg is dat het containerpark niet meer rendabel 
zal zijn ! Onze voorgestelde aanpassingen werden… naar de prullen-
mand verwezen.

 Persconferentie: investeringsbeleid in Lennik

Augustus 2016  

Door het zwalpend beleid kunnen de nodige investeringen al bijna 
vier jaar niet gebeuren en gaat Lennik met een financiële warboel en 
administratieve overlast opgezadeld worden. Zie onze vorige uitgave.

 
 Actie: onderhoud van Lenniks patrimonium 

September 2016 

Ook al gemerkt dat Lennik vervuilt? Ondanks dat de meerderheid wil 
laten uitschijnen dat wij dit zouden verwijten aan het uitvoerende 
personeel, ligt dit niet aan deze mensen maar wel aan het huidige 
beleid. Immers, is dit niet de verantwoordelijkheid van de schepen en 
bij uitbreiding het College? Feit is dat de week volgend op onze actie 
plotseling de verschenen foto’s van “vuile” hoekjes waren verholpen !

 Pop-up café in Gaasbeek

Oktober 2016

Nog slechts 2 jaar voor de volgende verkiezingen. Tijd om terug te blik-
ken op het beleid en de toekomst nader voor te bereiden. Een eerste 
bevraging van de bevolking gebeurde in Gaasbeek. Andere  
deelgemeenten en wijken volgen ook met een bezoek van onze  
mensen. 
Tevens werd een eerste Pop-upCafé als inspraakmoment gehouden 
waar de inwoners met onze mandatarissen konden in gesprek gaan.

 Onvoldoende onderhoud fietspaden 

 De cijfers: al 3 jaar te weinig daadkracht in Lennik

 Ludieke actie voor beter groenonderhoud dorpskernen, pleinen,       
    wegen, en begraafplaatsen 



 IN DE HOEK VAN LENNIK² door Anne WYCKMANS  

Oren open! 

Het begon allemaal op een woensdagmorgen in het kapsalon! Een jon-
geman was duidelijk van plan om in een recordtijd van vijftien minuten 
zijn levensverhaal te vertellen. Het klonk vooral warrig. Zijn te vlug 
vertelde verhaal stuiterde van de hak op de tak en uiteindelijk vroeg ik 
me af waarover hij het eigenlijk had. Ik kreeg steeds meer het gevoel 
dat hij niet zo veel te vertellen had. Ik was oorspronkelijk van plan om 
daarover iets op papier te zetten.     

Het feit dat er plots een soort dampkap over mijn hoofd werd gescho-
ven, maakte dat ik toch in een tijdschrift dook. 

Het ging over doodgaan en zo. Mensen die zelf dichtbij de dood 
stonden, probeerden via een vragenlijst hun gevoelens hierover te 
verwoorden. Ik raakte gefascineerd door datgene wat ze te vertellen 
hadden en probeerde me voor te stellen wat ik, moest ik in hun plaats 
zijn,  op al die vragen zou antwoorden. Veel te vlug werd die dampkap 
van mijn hoofd gehaald. Ik wilde eigenlijk verder lezen maar dat kon 
dus niet. Toen ik op straat stond, koelde m’n hoofd meteen af. Ik 
besloot om het koel te houden en ging recht naar de krantenwinkel 
om het tijdschrift te kopen. Ik had immers een treinreis voor de boeg.  
Ik nam onlangs op hetzelfde uur een naschoolse trein en wist dus dat 
ik vergezeld zou worden door jongeren. Lezen zou naar mijn gevoel 
geen probleem worden. 

De trein stond nog stil toen ik in het tijdschrift begon te zoeken. 
Waar was ik gebleven? Tegenover mij zat een jongeman. Duidelijk 
een oortjes-gebruiker. De omliggende plaatsen werden bezet door 
smartphone-gebruikers. Lekker rustig dus, zoals verwacht.     
De trein vertrok met een schokje. Ik bedacht heel even hoe ik lang 
geleden met mijn vriendinnen op een trein zat en veel te luid fluiste-
rend, wereldse wijsheden verkocht. Ach wat, zij hun smartphone en 
ik mijn tijdschrift. Gewoon een andere manier om je af te zonderen.  

Ik grinnikte. Mijn overbuur reageerde meteen.     
‘Ik heb dat ook gelezen… da’s echt ni om te lachen hé madam.’  Hij trok 
zijn oortjes allebei uit en verwachtte duidelijk een antwoord.     
De heftige reactie van de jongen intrigeerde me.  ‘Nee, ik vind het 
zelfs zware kost. Ik lachte ook niet met dit artikel, ik had alleen een 
binnenpretje.’     

‘Mijn moeder is vorige maand gestorven aan ’t zelfde als die daar. Wij 
hebben daar veel over gesproken, over al die dingen.’ Zijn stem klonk 
bars.     

‘Kon zij met jou over zo’n dingen praten?’ Hij knikte een paar keer en 
keek dan naar buiten.     
Het meisje naast mij kroop bijna op mijn schoot om het artikel te zien. 

Ze kronkelde zich meteen naar de anderen en zuchtte. ’t Gaat over 
doodgaan en zo.’  De smartphones werden uitgezet. Ik hoorde duidelijk 
nog meer zuchten en slikken.     

De jongen praatte tegen het raam. ‘Ze had er zo’n behoefte aan,’ zei hij 
toonloos. ‘Ze was niet bang om dood te gaan. Ze was bang omdat ze 
onze va en twee kinderen moest achterlaten.’ 

‘Daar kan ik inkomen,’ antwoordde ik. ‘Ik zou me ook afvragen wat 
er met mijn partner zou gebeuren.’ De jongen keek nu recht in mijn 
ogen. ‘Ge hebt dus geen kinderen om achter te laten.’ Ik glimlachte: ‘O 
jawel, kinderen en kleinkinderen maar die kunnen intussen hun plan al 
trekken.’ Hij knikte: ‘Dat is dus niet hetzelfde.’ Ik kon niet anders dan 
hem gelijk geven. Het was niet hetzelfde en het zou nooit hetzelfde 
zijn. Elke dood is anders.     

‘Bent u bang om dood te gaan?’ Het meisje dat de vraag stelde, bloos-
de maar keek toch een beetje uitdagend. Ik haalde diep adem. ‘Voor 
mezelf? Niet echt, nee. Eigenlijk is de dood niet iets waar je bang moet 
voor zijn. Iedereen weet toch dat het onvermijdelijk is?’     

De oortjesjongen bekeek me met spleetogen. ‘Doodgaan is niks,’ 
fluisterde hij hees. ‘Het is de manier waarop je doodgaat.’ Mijn beurt 
om te knikken.     

Wat er daarna gebeurde, was op z’n minst boeiend te noemen. De 
jonge mensen rondom mij voerden een heftig gesprek over doodgaan 
en of er echt zoiets als een hiernamaals zou bestaan en over godsdien-
stige rituelen en begrafenissen en… het gesprek was WAUW.     

Toen de trein stopte waar zij moesten zijn, namen ze allemaal afscheid.     

De jongen vond zijn oortjes niet terug maar riep nog van aan de deur: 
‘Merci he, madam.’   Besefte hij dan niet dat hij dit fantastische  
gesprek zelf begon? Ze bleven nog even op het perron staan en staken 
hun hand op. Ik werd er helemaal warm van.     
‘s Avonds ontdekte ik dat m’n tijdschrift allicht nog op de trein lag.  
Tja, misschien had het wel verloren oortjes gevonden.

VOLG ONZE INZET
Al het derde jaar (nu al 40x)
maandelijkse nieuwsbrieven  
vol Lenniks politiek nieuws en visie !  
 

Abonneer u via
Info@LennikseTribune.be 

Lees op de website 
www.lenniksetribune.be 


