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In dit nummer:Editoriaal : Goed bestuur is open bestuur 

Kritisch zijn voor dit bestuur en pertinente vragen stellen is klaarblij-
kelijk niet gewenst door dit bestuur. Meer en meer ondervinden we dit 
in zowel Gemeenteraad als in de OCMW-raad. Beleidskeuzes dienen 
gedekte potjes te blijven en soms verliest het bestuur de pedalen. 
Men deinst er niet voor terug om maar halve waarheden te vertellen of 
erger. Ik moet wel toegeven dat men dit zeer goed kan... zonder blikken 
en blozen. Voorbeelden zoeken is geen enkel probleem. 
De uitgaven van rond de 50.000n voor de inrichting van de “nieuwe” 
raadszaal was zogezegd een indianenverhaal en het bestuur vroeg 
zelfs een rechtzetting in de dagbladpers ! Een rechtzetting die nergens 
verscheen omdat onze cijfers gewoon klopten. Het gemeentebestuur 
was alleen vergeten om de BTW bij te tellen. Slechte gewoonte. 

Ook voor de aprilgrap die werd georganiseerd door het Prinscomité om 
de viering van Prins in september nog eens in het daglicht te stellen, 
was de reactie vanuit het Lennikse “schoon verdiep” ongelooflijk ver-
krampt en kwam er opnieuw een (vruchteloze) vraag tot rechtzetting 
in diverse media. 
Ook vragen naar bouwvergunningen en toelatingen tot grondver-
zetting moeten worden opgedoekt. Klaarblijkelijk is men op dit vlak 
zeer lichtgeraakt en mag de burger niet teveel weten wat er in zijn 
buurt gaat gebeuren. Stel je voor dat de burger zou mondig worden 
en reageren! Op de hoogte gehouden worden door het bestuur is 
sowieso uit den boze. Aan zo’n beleid doen wij niet mee en we blijven 
de moeilijke vragen stellen aan het bestuur. 

Een recent hoogtepunt (of dieptepunt?) was ook nadat mandatarissen 
een artikel lazen in dit blad. Een blad dat zij, zo beweert men, niet 
lezen. Eén van onze mandatarissen maakte in een artikel zijn beklag 
over het feit dat het wat ontbrak aan beroepsernst en werkijver 
bij sommige vooraanstaande mandatarissen van de meerderheid 
voor officiële vergaderingen. Deze boodschap kon misschien de 
OCMW-raadsleden van de meerderheid eens wakker schudden. De 
reactie was overweldigend... De boodschapper werd overroepen en 
overladen door kritiek en een stortvloed van verwijten beneden alle 
peil. Zijn, buiten het oog van het publiek, de maskers afgevallen? Is 
dit de manier waarop men debat wil voeren in onze gemeente? Spijtig 
genoeg is er geen geluidsband noch video opgenomen. Zou anders 
heel verhelderend geweest zijn.

Daarom de oproep aan alle mandatarissen: gedraag je verantwoor-
delijk en waardig. Zelfs indien je protesteert, of kwaad bent, toon dit 
op een beschaafde wijze, waardig aan het mandaat dat men van de 
kiezer kreeg. En bovenal … tracht zo weinig mogelijk de realiteit te 
verdoezelen. Dat is ook zo veel makkelijker.

Erik O • Gemeenteraadslid

LENNIK KWADRAAT

 Pop-up café: Zeg ons uw gedacht over Lennik!

Onze groep houdt een ronde met een bevraging van de burger 
over de toestand en problemen in de gemeente. 
Na Gaasbeek en  Eizeringen is op woensdag 24 mei  
Sint-Martens-Lennik aan de beurt en slaat het “Pop-up”-café 
zijn tenten op in Café bij Gust, Dorp 19 in Sint-Martens-Lennik.  
We beginnen om 19 uur en het mag gerust uitlopen.  

In ons “Pop-up”-café zijn de mandatarissen aanwezig die u kan  
bevragen of waarmee u in discussie kan treden. Wij vinden het  
alvast zeer belangrijk om naar de mensen te luisteren. We nemen 
nuttige verzuchtingen alvast mee naar de gemeenteraad en ook 
nog na de verkiezingen. Klare wijn schenken is van belang voor 
ons en loze beloften doen is uit den boze.  

Mensen uit Sint-Martens, u bent van harte welkom. 
De drank staat al koel. 

Voor de vakantie komt Sint-Kwintens-Lennik aan de beurt. 

 Sfeerbeeldje vorig pop-upcafé Eizeringen



 Fietspad Halle-Lennik wordt eindelijk aangepakt

De Frans Van der Steenstraat en in z’n verlengde de Frans Luckxstraat, 
worden in de volksmond nog steeds de ‘Hallebaan’ of ‘Steenweg’ 
(naar Halle) genoemd. 
Sinds het vorige bestuur wordt het verkeer dat het centrum van Lennik 
nadert, afgeremd in de Frans Van der Steenstraat. 
Maar vanaf het (laagstgelegen) gedeelte van de Frans Van der 
Steenstraat, aan het kruispunt met de Ilingenstraat, richting Halle, is 
er eigenlijk nog steeds geen voetpad. Een bushalte ligt zowat in de 
berm. Rolstoelen moeten de straat op. Bewoners geraken eigenlijk het 
veiligst naar het centrum met de wagen.  

Al op de tweede gemeenteraad van de nieuwe bestuursperiode in 2013 
diende gewezen gemeenteraadslid Bruno Moens (Lennik Kwadraat) 
een agendapunt in voor meer veiligheid van fietsers en voetgangers 
hier. 
De wegasverschuivingen zijn tot nu een niet te vermijden gevaarlijk 
obstakel voor fietsers, waar ze in een ongelijke strijd met zwaar 
verkeer komen.  

Ideaal zou zijn: het eindelijk prioritair doortrekken van het fietspad dat 
al jaren Halle verbindt via Breedhout, Oudenaken en Elingen tot een 
stukje Lennik (tot kruispunt Bree-Eikweg).  

Ons voorstel werpt vruchten af 

Bruno’s voorstel werd toen positief onthaald op de gemeenteraad en 
in handen gegeven aan het College om “op korte termijn” voor fietsers 
en voetgangers een structureel verkeersveilige aangepaste situatie 
uit te werken, “in samenspraak met alle betrokkenen”. 
Vier jaar later is het eindelijk zover: het wegentracé voor de aanleg 
van een fietspad werd goedgekeurd eind maart.  
Er komt aan beide straatkanten een fietspad van 1,5m tussen de 
Ilingenstraat (aansluitend op de Zone 30, waar auto’s geen voorrang 
hebben op fietsers) en de Langestraat, en één dubbelzijdig fietspad 
van 2,2m van kruispunt Langestraat richting Elingen.  

De bestaande wegversmallingen (met groen en bomen) zullen worden 
uitgebroken en verdwijnen. In de plaats komen enerzijds geschil-
derde parkeervakken (want tot nu toe parkeren velen vooral op de 
zijkanten die zullen worden ingenomen door het toekomstig fietspad), 
anderzijds verplaatsbare wegversmallende verkeerselementen die de 
parkeervakken afbakenen.  

Op het kruispunt van beide straten, wordt de bocht met het driehoekig 
“eilandje” volledig heraangelegd, het kapelletje blijft behouden, maar 
het geheel zal er erg anders uitzien. Het kruispunt wordt, met één in 
plaats van twee uitritten, in principe veiliger (al is er natuurlijk ook 
kruisend ver-keer van fietsers). 

Onteigeningen worden vermeden. Op enkele plaatsen wordt de as van 
de baan licht verschoven. Voor een afgescheiden fietspad (bvb. met 
haagjes) zou er geen ruimte zijn.  

Om deze fietsroute te verlengen waren subsidies van de provincie 
mogelijk, maar dan had het nog te lang geduurd, en waren er mini-
mumnormen te respecteren die onteigeningen vereisten, dus doet 
de gemeente het helemaal op eigen kosten. De werken starten dit 
najaar. Zoals vroeger wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
het kopernet ondergronds te brengen, Eandis zorgt ook voor nieuwe 
LED-verlichting.  

Volgens de bevoegde schepen van openbare werken komen er nog 
meer verbeteringen van de bestaande fietspaden, nadat een inventa-
ris ervan opgemaakt werd; goed nieuws dus, en dat is hoog tijd.  

Wim Durang • OCMW-raadslid, 
ex-gemeenteraadslid

 Fietspad uit Halle houdt plots op



 Zwerfvuil: ook landbouw is slachtoffer

In april had naar jaarlijkse gewoonte de zwerfvuilactie plaats.. een 
poging om dit groeiend probleem zoveel mogelijk onder de aandacht 
te brengen. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers werden de straten 
van Lennik verlost van ongelooflijke hoeveelheden blikjes, plastic ver-
pakkingen, lege sigarettenpakjes, peuken, karton, .. de gekste dingen 
worden langs de weg achtergelaten. 

Voor vele inwoners is het zwerfvuil één van de grootste ergernissen, 
niet alleen vanwege het gebrek aan respect voor het leefmilieu, maar 
ook omdat niemand wil wonen in een vervuilde omgeving. Vooral 
omdat de meeste mensen zeer veel aandacht besteden aan het juist 
sorteren van afval en zelf een hoge prijs betalen voor vuilzakken en 
containerpark. 

Voor de landbouw komt daarbij nog de economische schade die zij 
oplopen door blikjes, plastic en glas dat terechtkomt op hun akkers 
en weiden.  Landbouwtoestellen geraken beschadigd, en de vermalen 
stukjes blik of plastic hebben zieke of dode dieren tot gevolg. 

Veel kunnen we niet doen om hieraan te verhelpen, maar onze fractie 
wou met een voorstel op de gemeenteraad op zijn minst proberen de 
last voor onze landbouwers wat te verlichten. 
Het gaat niet op dat deze mensen ook financieel moeten opdraaien 
voor het gebrek aan respect van enkelen. Gezien de prijs van onze 
vuilzakken loopt de prijs van het zwerfvuil voor hen veel te hoog op.  
Een akker of weide van alle zwerfvuil ontdoen betekent al gauw een 
paar volle vuilniszakken.  

Ons voorstel was dan ook om aan de landbouwers in Lennik een gratis 
rol zwerfvuilzakken ter beschikking te stellen.  In het Lennikse budget 
staat immers een rubriek die ondersteuning van de eigen land- en 
tuinbouwbedrijven toelaat. 

Schepen Heidi Elpers wou echter zover niet gaan.  Ze vond dat het 
voldoende is als de landbouwers zich bij de dienst Milieu zouden  
registreren als “peter” van hun stuk grond. Dan kunnen ze op die 
manier het nodige opruimmateriaal gratis krijgen.  Spijtig dat ons 
voorstel niet werd goedgekeurd, maar Schepen Elpers beloofde om 
bovenstaande mogelijkheid wat te promoten. 

Wij helpen graag deze informatiecampagne ook een handje : 
Landbouwers die kampen met grote hoeveelheden zwerfvuil op  
akkers of weiden, kunnen zich opgeven als “peter” van hun stuk grond, 
en krijgen na registratie op het gemeentehuis het nodige materiaal 
om het afval op te ruimen. De volle zakken worden opgehaald na een 
seintje aan het meldpunt van de gemeente. 

Christel O • Gemeenteraadslid

 Naar aanleiding van onze actie dorpsbevraging en “Pop-up café” gaf  
gemeenteraadslid Geert De Cuyper reeds een voorbeeld hoe het ook 
kan tijdens een wandeling. De natuur vaart er alleen maar goed bij.  



 IN HET HOEKJE VAN LENNIK² door Anne WYCKMANS

Ouderdomsvlekjes en geheimtaal 

‘Oma, hebt gij in de zon gelegen?’ 
‘Oei, lieveke, dat is al lang geleden. Zelfs vorige zomer niet. Oma kan 
niet zo goed meer tegen zonnebaden.’ ‘Waarom hebt gij dan sproeten 
op uw armen, Oma?’ Kleindochter wrijft over mijn handen en schatert: 
‘Oma, jouw handen maken plooikes, kijk maar en als ik die plooikes 
bijeen neem, blijft da vel gewoon rechtop staan!’     

Kleinzoon komt geïnteresseerd kijken. Zijn voorhoofd fronst. ‘Drinkt 
gij wel genoeg, oma?’ Mijn beurt om te lachen.

‘Da is ni om te lachen, oma! Ik heb eens gezien op t.v. dat als uw vel zo 
omhoog blijft staan dat ge dan een tekort aan vocht hebt.’     
Ik probeer m’n gezicht terug in de plooi te krijgen. Moeilijk als je vel 
te los blijkt te zitten en twee kleinkinderen dat plots heel interessant 
vinden. 

‘Lievekes, oma is niet meer zo piepjong. Als je ouder wordt, veroudert 
ook je huid en dan is die niet meer zo stevig. Vandaar dat mijn vel dus 
even kan blijven rechtstaan. En nee, ik vind het niet fijn dat jullie nu 
allebei proberen om mijn vel zo hoog mogelijk te zetten dus stop er 
maar mee.’     
’Ik tel er elf aan deze kant,’ zegt de kleindochter.     
‘Elf wat?’ vraagt broer.     
‘Elf sproeten! Zomersproeten op haar hand! En op haar arm heeft ze 
er nog meer!’     
Broer zit nu met zijn neus bovenop m’n andere hand. ‘Er zit hier ergens 
een vergrootglas in de schuif, denk ik.’     
Ik zucht. ‘Zeg gastjes, ik voel mij hier precies in een laboratorium! Ik 
heb gewoon ouderdomsvlekjes en dat is heel normaal. Dat heeft dus 
niets met de zon te maken. Die vlekjes komen zomaar ongevraagd 
tevoorschijn, net als zomersproetjes.’     

‘Ha, en wanneer gaan die terug weg?’     
‘Die gaan niet weg, lieveke. Er gaan er misschien nog een heleboel 
bijkomen.’     
‘Mijn sproeten komen alleen maar als de zon schijnt maar daarna gaan 
ze weer weg.’     
‘Ik houd van echte zomersproetjes,’ zeg ik.     
‘Tja, oma... en die van u zijn geen echte. Ze zijn er alleen maar omdat 
ge... een beetje... oud aan ’t worden zijt.’     
Ik vind het ontroerend lief dat ze moeite doen om mijn nep-sproeten-
leed te verzachten door het “een beetje” te benadrukken. In een flits 
zie ik mezelf terug naast mijn grootmoeder zitten. Het lijkt meer dan 
een eeuw geleden. Ik durfde haar amper goeiedag zeggen. Stel je voor 
dat ik een opmerking zou hebben gemaakt over een huidvlek of over 
een huidplooi. Onvoorstelbare gedachte.  

Wat een geluk

Wat een geluk dat mijn kleinkinderen wel normaal kunnen doen tegen 
hun oma. Ik beland met een schok terug in 2017. Kleindochter sleurt 
aan mijn arm om mijn aandacht te trekken. ‘Oma, ge hoort zeker niet 
goed?’     

‘Vraag je wat, schatteke?’ De blikken van de twee schatten spreken 
boekdelen. Inderdaad, oma hoort echt niet goed meer. Dan zie ik de 
ondeugende grijns op hun gezichten. ‘Oma, als wij een zin zeggen, 
gaat gij dat dan in de PéPé-taal omzetten? Please, please, please...’     
Oef! De ouderdomsvlekjes en rechtopstaande huidplooien zijn verge-
ten.  Ik mag terug gewoon oma worden. Binnen de minuut hebben oma 
en kleinkinderen de slappe lach. De heerlijke geheimtaal uit oma’s 
kinderjaren herleeft en schuift alle ouderdomskwaaltjes aan de kant. 
‘En zeg nu eens.... euh... : Oma zijn, is heel plezant.’ 

Ik beaam volmondig: ‘Opomapa zijpijn ipis heepeel ple-pezapant.’     
De kleinkinderen rollen over de grond.

Anne Wyckmans

DE LENNIKSE TRIBUNE

Nu al verschillende jaren maandelijkse nieuwsbrieven
vol Lenniks politiek nieuws en visie ! 

Abonneer & lees het nieuws via: www.lenniksetribune.be 

www.lennikkwadraat.be
onze vertrouwde website met alle informatie  
over ons en onze gemeente, 
en een groot opgebouwd archief. 

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

 https://twitter.com/lennikkwadraat


