LENNIK KWADRAAT
het meest verschijnende politieke blad in Lennik

Editoriaal : Geen sant in eigen land
Geen “sant in eigen land” zei onlangs een gehuldigde Lennikenaar op
de gemeenteraad van Lennik. En ik moet hem geloven.
Ik werd onlangs getroffen door de argumentatie die het schepencollege gaf voor het toekennen van het contract voor de aanleg van de
tuin van de Dekenij. De uitvoerige geschiedenis van het dossier kunt
u in het volgende nummer van de Lennikse Tribune lezen. Ik werd met
verstomming geslagen door de argumenten van onze bestuurders.
Klaarblijkelijk modderen onze tuinaanleggers maar aan... .
Hoe zit het in mekaar? Voor het uitschrijven van de openbare aanbesteding voor de aanleg van de dekenijtuin werden zeven aannemers
aangeschreven. Waar dit eigenlijk een uitgelezen moment zou zijn
voor onze (vele) eigen aannemers — die op de koop toe meestal nog
mensen van Lennik in dienst hebben en er belastingen betalen — om
hun talenten te tonen, werden zij gewoon genegeerd. Het kon een
visitekaartje worden voor Lennikse aannemers.
Het kon voor het college echter niet ver genoeg zijn : aannemers
uit AARSCHOT, WICHELEN, LONDERZEEL, GEEL, ANTWERPEN,
HOUTHALEN, en tenslotte ROOSDAAL werden aangeschreven!
De Lennikse aannemers kregen zelfs geen kans om een prijs in te
dienen. Reden: "het zijn specifieke technieken die zij niet aankunnen"
(wie gelooft dit nog?) of "als ze het niet krijgen moeten we het ook nog
eens uitleggen waarom" (foei!).
Toen bleek dat de aangestelde aannemer het werk wenst uit te voeren
voor 1/3 van de prijs… en hiervoor elke dag 200 kilometers dient af te
leggen begon ik nog meer te twijfelen. De vraag of men zeker is van
de kwaliteit van het werk werd met de dooddoener “het is allemaal
binnen de regels gebeurd” terzijde geschoven.
Omdat waarschijnlijk al vroeger Lennikse bedrijven werden “vergeten” stelden we voor om vanaf nu telkens ook onze bedrijven een kans
te geven bij openbare aanbestedingen en hen tenminste het dossier
van aanbesteding te bezorgen. Onmogelijk voor deze meerderheid.
Onbegrijpelijk dat politiekers die ook behoren tot de Lennikse vrije beroepen en middenstanders tegen dergelijk voorstel konden stemmen.
Kafka ten voeten uit...
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Pop-up café: Zeg ons uw gedacht over Lennik!
Reeds het vierde Pop-up café binnenkort! We sloegen onze
tenten al op in Gaasbeek, Eizeringen en Sint-Martens-Lennik en
nu komt Sint-Kwintens-Lennik aan de beurt.
Onze enquête komt bij alle Lennikenaren thuis; onze fractie houdt
een bevragingsronde van de burger over de aandachtspunten
en problemen in Sint-Kwintens-Lennik, met afsluitmoment op
woensdag 28 juni 2017. Van harte welkom vanaf 19 uur in Café de
Snelle Duif (Masiusplein / F. Devoghellaan 1).
In het “Pop-up” Café zijn de mandatarissen aanwezig die u kan
bevragen of waarmee u in discussie kan treden. Wij vinden
inspraak, en naar de mensen te luisteren, heel belangrijk.
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 uit den boze.
Sfeerbeeldje vorig pop-upcafé Sint-Martens-Lennik

Erik O • Gemeenteraadslid

Lennik Kwadraat en zijn Voorzitter Etienne Van Vaerenbergh,
het bestuur en de mandatarissen van Lennik Kwadraat
wensen u een toffe en zonnige zomervakantie toe!
V.U. ETIENNE VAN VAERENBERGH, NINOOFSESTEENWEG 236, 1750 LENNIK • WWW.LENNIKKWADRAAT.BE • ABONNEMENT: 2,50 EURO

De intrede van Pinokkio

Vrijwilligersdiensten OCMW —
Oproep tot gerichte werving leidt tot nieuw bloed
In de politieke bestuursorganen van het OCMW is het niet altijd koek
en ei; kritiek lijkt er uit den boze, en besprekingen verlopen niet altijd
fatsoenlijk. Maar vooral wordt er positief gewerkt natuurlijk!
Een alerte opvolging en constructieve werking in de OCMW-raad
levert regelmatig positieve en nuttige bijdragen op.
Zo heeft ons constructief voorstel in de Ocmw-raad om in te zetten
op meer werving voor de vrijwilligerswerking, ertoe geleid dat het
OCMW dit voorjaar een promotiecampagne en een Vrijwilligersdag
heeft georganiseerd. Met prima resultaat.

Volgend jaar juni zal de verkiezingsstrijd voor de lokale besturen
losbarsten. Immers, in oktober 2018 mag de burger opnieuw een
oordeel vellen over zijn politiekers. Wie staat open en werkt voor het
belang van de Lennikenaren, wie zit in een ivoren toren? Van onze kant
evalueren we verder de bestuurscoalitie.
We aanhoren nu reeds vijf jaren loze beloftes, ontwijkende antwoorden,
onwaarheden en halve waarheden. Om het laatste jaar een beetje
luister bij te zetten en het aan de lezer een beetje makkelijker te maken
om waarheid en halve waarheid te onderscheiden, zullen we voortaan
bij sommige artikels de figuur van Pinokkio bijvoegen. Artikels die een
relaas geven over een politiek feit waarbij we een gegronde twijfel
hebben over de uitleg van de meerderheid, krijgen een Pinokkio.
Aangezien de 'Lennikse Tribune' maar liefst twaalf maal per jaar
verschijnt (internetkrant) en een relaas geeft van de gemeenteraden,
zal het waarschijnlijk zijn dat je de meeste Pinokkio’s zult vinden in
deze publicatie.
Zoals u weet wordt de neus van Pinokkio steeds langer bij elke
verdraaiing van de waarheid. In augustus 2018 zullen we dan ook
bekend maken welk collegelid de langste neus zal hebben. Een echte
wedstrijd dus met maar zes deelnemers. Nu al weten we dat de strijd
zeer spannend zal zijn voor sommigen en het moeilijk zal zijn om hen
weg te houden uit de top drie.
Wie het hoogst scoort, zal als prijs de enige echte Pinokkio mogen
ontvangen.
Pinokkio (van het Italiaans Pinocchio,
"stukje pijnboom") is een personage
en de hoofdpersoon uit het kinderboek De avonturen van Pinokkio
(Le avventure di Pinocchio) uit 1883,
geschreven door de Italiaan Carlo
Collodi. Pinokkio werd door een
houtbewerker genaamd Geppetto
gemaakt, in een klein Italiaans dorp.
Hij creëerde een houten pop, maar
droomde ervan dat het een echte
jongen was. Zijn personage werd
later ook gebruikt om leugens en vele
fantasieverhalen rond te vertellen.
Het verhaal rond Pinokkio is al in vele
varianten verschenen en ook bewerkt
voor moderne media. Pinokkio wordt
een icoon genoemd in de moderne
media en is een van de vele bekende
personages uit de kinderliteratuurgeschiedenis.
Pinokkio staat bekend om zijn korte
neus die langer wordt als hij nerveus
wordt, zeker als hij liegt. (Wikipedia)

De schitterende en uitgebreide vrijwilligerswerking in Lennik is al
jaren een succes, maar heeft de laatste tijd te weinig nieuw bloed,
zodat de druk steeds hoger werd op degenen die volhouden. Klagen
om het probleem levert echter niets op, een actieve aanpak en zoektocht is wat er nodig was. De Raad ging akkoord met dit pleidooi.
Gesteund door die oproep hebben de OCMW-medewerkers kunnen
uitpakken met een breed initiatief. Met een informatie- en sensibiliseringscampagne door het aanschrijven van een gerichte doelgroep
(in de eerste plaats actieve senioren tussen 60 en 70), het aanbieden
van een zowel informatieve als ontspannende vrijwilligersdag, en de
verspreiding van een nieuwe folder, heeft het OCMW in deze situatie
nu echt vooruitgang kunnen boeken. En iedereen is erbij gebaat.
Op de succesvolle vrijwilligersdag werden heel wat mensen samengebracht, wat de gezelligheid, motivatie en het groepsgevoel nog
versterkt.
De vrijwilligersdag startte met een ontbijt, een uiteenzetting van de
verschillende vrijwilligersdiensten, en een interactieve workshop, er
was boeiende info over het nut van burenbemiddeling, een wafels- en
pannenkoekenkraam, en een gezellige groepsnamiddag met onder
andere volksspelen. De dag werd afgesloten met een loting van de
“gelukvrijwilliger” van de dag En vooral een positieve uitkomst.
Het resultaat is dat meer dan 10 nieuwe mensen al de afsprakennota
voor vrijwilligers ondertekend hebben, en nog enkelen meer zich
aanmelden als geïnteresseerden. Mogelijk wordt in de toekomst ook
het aanbod nog uitgebreid.

Het OCMW vernieuwde de gevelaanduiding van het Sociaal Huis,
door de invoering van een nieuw onthaal op het gelijkvloers.

Vrijwilligerswerking : de moeite waard!

N-VA - LENNIK² gaat het engagement aan:

Voorbeelden van de bestaande vrijwilligersdiensten zijn:
buurtzorg, oppasdienst voor senioren en mindervaliden (bvb.
als ondersteuning van mantelzorgers), vervoersdienst MinderMobielenCentrale, cafetaria/ontmoetingscentrum voor senioren,
de ontmoetingslunch 'vrijdag visdag', advocaten voor gratis
juridisch advies en eerstelijnsrechtshulp, activiteiten in het WCD
“Den Bleek” (bvb. pannenkoekenbak seniorenweek, enz.), activiteiten
IBO “Het Wonderhuis” (bvb zomerinschrijvingen, vakantieuitstappen, …),
uitstap mindervalide personen, ... Daarvoor zijn toch enkele tientallen
mensen nodig.

- De verkeersstop ter hoogte van de Schoolweg terug in te stellen
- Snelheidscontroles in de 30-km zone te organiseren
- Een Lenniks parkeerbeleid te voeren op maat van de Lennikse
bevolking, en dus een parkeerbeleid in te voeren waar 30 min.
betaalde parkeertijd ook effectief 30 min. parkeergenot garandeert.

Ter illustratie, de minder-mobielencentrale (niet gratis, wel een grote
hulp voor wie eigenlijk geen alternatief heeft) : doorheen 2016 reden
8 vrijwilligers-chauffeurs samen 48.250 km tijdens 1.104 nodige ritten
voor meer dan 100 gebruikers!

Etienne VAN VAERENBERGH
Voorzitter LENNIK2

Terugblik actie verkeersveiligheid Kroonstraat

Op regelmatige basis vinden trouwens ondersteunende bijeenkomsten (vormingen, ontmoetings- en overlegmomenten) met de
vrijwilligers plaats. De vrijwilligers worden ook geregeld getrakteerd
uit dankbaarheid voor hun inzet, want hiervoor verdienen ze terecht
waardering.
Wie het deelnemen aan zinvol sociaal vrijwilligerswerk wel ziet
zitten in eigen gemeente, kan zich nog steeds aanmelden bij het
OCMW: 02 532 41 45.
Meer informatie over de diensten van het Sociaal Huis vindt men op
www.lennik.be/ocmw

Wim Durang • OCMW-raadslid,
lid Vast Bureau OCMW

Oud-parlementsleden bezoeken Lennik
Op zaterdag 20 mei ontving Etienne Van Vaerenbergh een groep
van de vereniging van oud-Volksunie-parlementsleden in Lennik.

Opnieuw naar een veilig verkeersbeleid in Lennik !
Door het invoeren van een aantal wijzigingen in de verkeersafwikkeling in Lennik heeft het OpenVLD-CD&V bestuur de verkeersdruk sterk omhoog gedreven.
N-VA - LENNIK² voorspelde dan ook herhaaldelijk dat deze nefaste
ingrepen:
- Afschaffen van de afremmende stop ter hoogte van de Schoolweg
- Een chaotisch parkeerbeleid
- Het weigeren van snelheidscontroles in de 30-km zone
een aanzuigeffect zouden hebben en het (vracht) wagenverkeer in
Lennik zou doen pieken.
Blijkbaar is het OpenVLD-CD&V bestuur na 4 jaar experimenteren
noodgedwongen tot dezelfde conclusie gekomen.
Langs de pers om vernemen we inderdaad dat het OpenVLD-CD&V bestuur dure verkeersingrepen plant om het doorgaand (vrachtwagen)
verkeer aan banden te leggen.
Men plant inderdaad bijkomende trajectcontroles, en gaat onderzoeken hoe men vrachtwagens uit de Lennikse centrale straten kan
weren door dure infrastructuur-ingrepen. Eens te meer kiest het
OpenVLD-CD&V bestuur voor geldverslindende en dure oplossingen
na de goedkope en efficiënte oplossingen afgebroken te hebben.

Na ontvangst met ontbijt en koffie, gaf de Lennikse ereburgemeester en ook zelf oud-VU-parlementslid een uiteenzetting en
presentatie over het lange succesverhaal van de Volksunie en
LENNIK2000/Lennik Kwadraat in onze gemeente (sinds de laatste
jaren tevens in kartel met N-VA). De eregasten vonden het
een boeiend verhaal en toastten met onze eigen champagne
'LENNIK2000' als aperitief.
Na de lunch en bijpraten in een restaurant op de Lennikse Markt,
bracht de groep oud-parlementsleden nog een gewaardeerd
bezoek aan de unieke Museumtuin bij het Kasteel van Gaasbeek.
Zo blijkt weer eens dat onze gemeente, hoewel niet groot, heel
wat troeven in huis heeft!

IN HET HOEKJE VAN LENNIK² door Anne WYCKMANS
Ik had in een snikheet Portugal nog gauw een trui in m’n handbagage
gestoken. Bleek absoluut onnodig aangezien ik hier in een vergelijkbare
hittegolf terecht kwam.
Na één nacht had ik al logeetjes in huis en dat is meer dan begrijpelijk.
Ons huis ligt op één van de mooiste en meest rustgevende plekken in
Lennik. Telkens ik terug ben van weggeweest, vraag ik me af waarom
ik eigenlijk wegging. Toegeven, dat gevoel overkomt me meestal bij
zomerweer maar heel uitzonderlijk toch ook op andere momenten.
Vandaag is het een heel gewone weekdag, iets na 07:00 uur. De deuren en de ramen staan wijd open. Ik zit met m’n kleindochter onder de
pergola achter het huis te genieten.
Kleindochter zit nog beddewarm maar klaarwakker in een slaapzakje,
drinkt haar ochtendfles en kijkt met ogen als schoteltjes naar de
bloeiende clematis die weelderig via de pergola de lucht inklimt. Ik
tel de minitrosjes druiven die boven m’n hoofd hangen. Er zijn er veel
teveel om goed te kunnen ontwikkelen, echtgenoot zal er straks de
schaar inzetten.
De zon geeft me net genoeg aangename warmte om het allemaal
super te vinden. Het flesje is leeg, het boertje achteraf klinkt luid en
opgelucht. Ze begint op m’n schoot wat te wriemelen maar maakt
geen enkel geluid.
We luisteren en genieten samen. Uitbundige vogels schudden de dag
wakker. Ik herken enkele geluiden en moet plots aan M.O.L. denken.
Zou één van die mensen al die vogelgeluiden herkennen? Het zijn er
veel en ik geef het op. Een dag op zo’n manier mogen beginnen, maakt
me gelukkig en droevig tegelijk. Met een zalig lachend kleinkind op
m’n arm, wandel ik mijmerend rond het huis.
Hoeveel kinderen worden momenteel door overspannen ouders aan
kribbes en scholen afgezet? Ze drinken hun ochtendfles niet gretig
want worden vaak uit een diepe slaap gehaald. Ze eten hun ontbijt
maar half op want zijn daar gewoon nog niet aan toe Ze zouden allemaal de start van een dag moeten ervaren in een tuin met vijftig tinten
groen en een vogelconcert op de achtergrond. Het zou gewoon één
van de kinderrechten kunnen zijn. Simpel maar absoluut onhaalbaar
voor de meeste kinderen.
Kleindochter hoort het eerste onnatuurlijke geluid nog voor mij. Een
motor vliegt pijlsnel en brullend over de Frans Devoghellaan. De
vogels vallen stil. Heel even maar. Meteen daarna herbeginnen ze te
fluiten. De ene klinkt aarzelend de andere protesteert luid. Het mag
niet blijven duren. Auto’s op weg naar school komen, veel te vroeg
naar mijn zin, de Palokenstraat binnen. Ze volgen elkaar snel op en
moeten meermaals remmen of weer achteruit rijden. In deze smalle
straat hebben fietsers voorrang en worden tegenliggers verwenst.
Vandaag doe ik geen kleinkinderen naar school dus moet ik hen niet
beschermen tegen allerhande voertuigen in een straat die daar niet
geschikt voor is. Toen ik hier kwam wonen, was het langste stuk van
de Palokenstraat niet meer dan een aandoenlijk karrenspoor. Het lijkt
een eeuwigheid geleden. Ik wandel nog even verder en geniet van de
goed aangelegde oprit en de prachtige wandelstrook rond ons oude
huis. Wat op het eerste zicht een huzarenwerk leek, werd door fantastische Lennikse tuinaanleggers onder handen genomen. Ze maakten
er een respectvol kunstwerk van. Mijn dag kan, met zo’n prachtig
begin, alvast niet meer stuk!
Ik moet dringend naar binnen want de geluiden die de kleindochter in
haar slaapzak produceert, doen me sterk aan een volle luier denken.

Niet vergeten : Kampioenschap voor de Bellemannen

Belgisch Kampioenschap

Bellemannen

25 JUNI 2017 - MARKT LENNIK - 11.30 UUR

Lennik onthaalt de Vlaamse bellemannen! We staan volledig achter
de organisatie van de wedstrijden voor bellemannen die eindelijk eens
wordt gehouden in onze gemeente.
Immers, het was op voorstel van onze fractie om deze wedstrijd
in Lennik te houden en aldus ook onze Gronckelman in de schijnwerpers te zetten. Hij is nu reeds jaren het gezicht in Lennik, het
Pajottenland, Vlaanderen en in het buitenland van onze gemeente.
Het wordt tijd dat hij eens gastheer mag spelen voor zijn collega’s.
En hoe meer leven in de brouwerij, hoe liever we het hebben !
Graag willen we de jeugd aanzetten om deel te nemen aan de wedstrijd voor junior—belleman. Waarom zou er geen jonge Gronckelman
opstaan in onze gemeente? Neem contact op met de organisatoren !
Lennikenaren, het loont de moeite om te gaan kijken naar al die bellemannen in Lennik-centrum op 25 juni.

Ook niet vergeten : 25 jaar Prins !
Onlangs werd het nieuwe Prinslied voorgesteld, gecomponeerd door
Johan Evenepoel.
Dit is één van de activiteiten als aanzet tot de grote viering van 25 jaar
Prins met trekpaardenoptocht die doorgaat op zondag 10 september.
Dit feestelijke evenement wordt georganiseerd door het Prinscomité
in samenwerking met de gemeente. Hou alvast zeker deze datum vrij !
Verdere info in onze Lennikse Tribune en in de pers.
voorstelling van het Prinslied (voor 25 jaar Prins)

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

www.lenniksetribune.be
onze maandelijkse internetkrant

VOLG DE ACTUALITEIT EN VOLG ONS OP

www.facebook.com/LENNIKKWADRAAT
www.facebook.com/de.Lennikse.tribune

Anne Wyckmans

https://twitter.com/lennikkwadraat

