LENNIK KWADRAAT
het meest verschijnende politieke blad in Lennik

Editoriaal : Geen tijd voor politieke spelletjes
Ook het briefje gekregen van de voorzitters van OpenVLD en CD&V,
zo plots, waarin zij beweren dat onze fractie met de veiligheid van
de bewoners zou spelen? Plotseling worden regeringsbeslissingen
prioriteit op een Lennikse gemeenteraad. Even recapituleren. Men
wilde de oppositie doen stemmen over de Civiele Bescherming in Liedekerke, een regeringsbevoegdheid. Klaarblijkelijk een voorbereide "stunt”.
Maar laten we eerst deze zaak eens in historisch perspectief bekijken.
Vooreerst was er de “Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid” gemaakt door Open VLD (!) Minister Patrick Dewael waarin
reeds werd gesteld dat de Civiele Bescherming dient te worden hervormd. Voormalig burgemeester Willy De Waele moet deze wet zeer
goed kennen…
Vervolgens, na enige tijd, werd er in de commissie voor Binnenlandse
zaken op 4 februari 2016 beslist om de (federale) Civiele Bescherming
in te krimpen en kazernes te beperken - met logische taakverschuiving
naar de regionale brandweerzones.
Dit werd zonder opmerkingen aangenomen door Open VLD en CD&V.
Ten slotte werd in de regering door N-VA én CD&V én Open VLD collegiaal beslist om onder meer de kazerne van Liedekerke dicht te doen
(hoe erg het op het eerste zicht ook mag lijken). Twee maanden later
komt gewezen OpenVLD burgemeester De Waele voor de pinnen met
een voorstel om vooralsnog Liedekerke open te houden en een beetje
op het sentiment van de mensen te spelen. Eigenlijk op een moment
dat de beslissing reeds is genomen, gesteund door de OpenVLD- en
CD&V-partijgenoten.
Het is duidelijk dat de meerderheid - bij gebrek aan beter - een nationaal
item wil gaan gebruiken om de oplettende en actieve oppositie in een
slecht daglicht te proberen stellen.
Pamflet moet aandacht afleiden van gemeentebeleid
Zou het niet beter zijn dat de voorzitters van deze partijen eens aan
de bevolking zouden uitleggen waarom de investeringsmarge in
Lennik op een beschamende 13 % à 15 % ligt. In een goed werkende
gemeente is dit minimum 30%. Men moet begrijpen dat de meeste van
de investeringen in Lennik dan nog in studiewerk worden gestoken.
Dit betekent dat alle investeringen zullen dienen te gebeuren NA deze
legislatuur van non-beleid.
Of misschien een idee voor de voorzitters om eens aan de bevolking
uit te leggen waarom grote dossiers niet eens worden besproken op
een gemeenteraad en dat de raadsleden alles moeten vernemen uit
de pers. De oppositie, die toch 47% (9/19 zetels) van de Lennikenaren
vertegenwoordigt, wordt zelfs niet uitgenodigd op infovergaderingen
waarop deze projecten worden besproken.
Ook wetende dat indien men de voorgestelde agenda van de gemeenteraad afwerkt, elke gemeenteraad slechts 20 minuten zou duren. Is
dit geen aanfluiting van de democratie en de zelfverklaarde Open Huis
mentaliteit?
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Wat leren we wel uit deze gezamenlijke brief?
Door dit schrijven wentelt men de aandacht af van de eigen bestuurlijke problemen. Een 'onafhankelijk' schepen in de coalitie wordt buiten
de besluitvorming gehouden, nog een andere schepen neemt men
zonder zijn medeweten of akkoord een deel van zijn voorzien budget
af. Kortom een College waar collegialiteit geheel ontbreekt.
Ook bevestigt deze brief dat net zoals bij de aanloop van de vorige
verkiezingen allang een voorakkoord is gesloten voor het volgende
bestuur en de Lennikse kiezer buitenspel wordt gezet. Maar men
tracht dit voorakkoord natuurlijk te verbergen ten alle koste.
Voorstel aan de partijvoorzitters
Indien er nog een briefje komt aan de bevolking, legt men misschien
eens uit hoe het zit met het voorakkoord of snijdt men misschien eens
een gemééntelijk thema aan om beleidskeuzes te weerleggen die we
bij de Lennikenaren zoal aanklagen. Gemeentepolitiek is onze hoofdzaak en de zaak van alle Lennikenaren, niet de nationale politiek.
Intussen vernemen we dat er voor de kazerne in Liedekerke een
oplossing is gekomen ... en zeker niet door het schrijven uit Lennik.

Erik O • Gemeenteraadslid

Speciaal nummer !
In dit speciaal nummer geven we een overzicht van een gans jaar
vol toekomstgerichte politieke actie van onze ploeg. Zoals je zal
merken was het een zeer gevuld programma.
Eind juni 2017. We beginnen met de meest recente actie die we
voerden op de Markt voor een eerlijk parkeerbeleid. Ook willen
we aanklagen dat Lennik steeds meer zwaar verkeer aantrekt.
Hierover meer in de Lennikse Tribune (juni & juli-nummer).
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N-VA - LENNIK KWADRAAT een jaar aan het werk
voor een fraaier, veiliger en bruisender Lennik
Reeds bij het begin van de legislatuur had onze oppositiefractie het
idee opgevat om met kleine, goedkope en haalbare voorstellen toch bij
te dragen 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, het aanduiden van “doorlopende” straten enz... Zoals we hadden verwacht geen reactie. In
plaats van onze voorstellen mee te nemen in de besluitvorming voor
het welzijn van de Lennikenaren verwees men het naar ofwel de
prullenmand, een stille dood in het schepencollege of een opbergen in
de diepvries om daarna zelf er mee uit te pakken...
We geven een korte samenvatting van onze acties in één jaar tijd.

Actie: DooRlopende straten
Mei 2016
Waar een weg overgaat in een wandelweg of een fietspad kan dit reeds
wettelijk worden aangeduid op het verkeersbord doodlopende straat.
Dit kost enkel de prijs van de sticker. Dus goedkoop. In verschillende
gemeenten is dit bord reeds gemeengoed. In Lennik is dit dus een
probleem en men doet zelfs de moeite niet. In mei 2016 werd dan ook
de eerste actie van een nieuwe reeks gehouden : Lennik verdient een
doordacht en kwaliteitsvol verkeersbeleid.

Actie: Kwaliteitsvol verkeersbeleid
Juni 2016
Geen deftig verkeersbeleid zonder goede regels. Door reeds aanpassingen te doen vóór het opstellen van een algeheel plan voor
mobiliteit maakt men de structuur ingewikkelder en onoverzichtelijk
voor de autobestuurders, fietsers en voetgangers. Intussen is door
dit systeem de verkeersafwikkeling in centrum Lennik ingewikkeld
geworden, werd er een veelvoud aan verkeersborden geplaatst en
is er voor het parkeerbeleid het gezond verstand ver te zoeken. Het
doorgaand verkeer wordt aangezogen en snel rijden door het centrum
wordt te weinig afgeremd. Nu een jaar na deze actie nog steeds
geen beweging in dit dossier... en ondanks het vele studiewerk zit dit
dossier klaarblijkelijk muurvast. We gaan wel het laatste jaar van deze
legislatuur in...

Actie voor een ander en beter huisvuilbeleid
Huisvuilbeleid en Lennik ? We kennen nog het verhaal van te weinig
vuilniszakken op een rol en de zeer trage reactie (alleen na een
nationaal artikel in de pers) en de paniekreactie van het bestuur.
Momenteel komen opnieuw 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 € per zak tot de duurste gemeentes behoort van onze streek
dankzij het verhogen van de prijs. 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.
Nu een jaar later is het duidelijk dat men de inkomsten van het
containerpark danig overschat heeft . Men dacht dat de verhoging van
de inkomsten van het containerpark de inkomsten van de vroegere
milieubelasting zou compenseren. Dit is dus niet het geval en men
diende een serieus bedrag van de gewone begroting over te hevelen.
Wat we hadden voorspeld is uitgekomen. Men ging in de negatieve
cijfers komen op het vlak van het huisvuil. Waar is de tijd waarin
toenmalig burgemeester De Waele zei dat de huisvuilverwerking geen
geld kon krijgen uit de gewone middelen. Wel dit is nu wel het geval
en... We horen hem niet? De vraag stelt zich ook waar het afval nu
naar toe gaat... Misschien in de bermen ?

Persconferentie : financiën en investeringsbeleid

Actie bevraging & Pop-up Café in Gaasbeek

Augustus 2016

Oktober 2016

Door het zwalpend beleid kunnen de nodige investeringen niet gebeuren en gaat Lennik met een financiële kater opgezadeld worden. Het
investeringspercentage voor Lennik flirt steeds onder de 15 %. Ook dit
jaar. In een normaal bestuurde gemeente is dit rond de dertig procent
of meer.

Volgend jaar zijn er opnieuw in oktober gemeenteraadsverkiezingen.
In plaats van dat de burger naar de politieker komt, kwamen onze
mandatarissen naar de verschillende dorpen: Gaasbeek, Eizeringen,
Sint-Martens-Lennik en Sint-Kwintens-Lennik. Met de uitnodiging
viel er ook een klein geschenkje in de brievenbus: de handige magneet
van onze ploeg. Te gebruiken voor op de frigo, enz...
Als bekroning hielden we een pop-up café waar ook de bevraging
in de “ideeënbus” kon worden gedeponeerd. De resultaten hiervan
worden later bekendgemaakt.

Dan mogen we ook niet vergeten dat veel geld in Lennik wordt
uitgegeven aan studies en studiebureaus. Het college mag zelf eens
de armen uit de mouwen steken en een tandje bijsteken. De financiële
cijfers spreken: er is al 3-4 jaar te weinig daadkracht in Lenniks beleid.
Wat zijn de gevolgen van dit beleid ? De noodzakelijke investeringen
gebeuren niet op tijd en de rekening wordt telkens verschoven naar de
toekomst.

Onze jaarlijkse afspraak op de jaarmarkt ! (november 2016)

Actie voor een propere gemeente
September 2016

Actie: Stop verrommeling van onze wegen

Ook al gemerkt dat Lennik vervuilt ? Wegen en patrimonium in Lennik
worden te weinig efficiënt onderhouden. De bestuurscoalitie laat uitschijnen dat wij dit zouden verwijten aan het personeel; integendeel,
zij doen hun best, maar het is de opvolging door het beleid die tekort
schiet. Immers, is dit niet de verantwoordelijkheid van de schepen en
bij uitbreiding het College?

December 2016
Ook al vastgesteld dat om de haverklap wegen, fiets- en voetpaden
worden opengebroken in Lennik? En dat die niet worden hersteld
volgens de regels van de kunst. Of dat men de straat openbreekt waar
een boring mogelijk is en dat hierdoor de straat met een “bult” zit.
Of er nieuwe asfalt wordt gegoten en men het een half jaar later niet
meer ziet...
Rond dit thema hielden we actie. We menen dat het opvolgingsbeleid
door het college niet voldoende is. We pleiten voor een duurzaam
wegenbeleid. Een ander beleid kan.

Pralines voor het gemeentepersoneel

3de Pop up Café in Sint-Martens-Lennik

Januari 2017

Mei 2017

Traditioneel bezoekt onze fractie onze verschillende gemeentediensten en geven Lennikse chocolaatjes als waardering voor hun inzet
om de gemeente draaiende te houden.

Nieuwjaarsreceptie, speech & Mosselfestijn
Januari-Maart 2017
Ook traditioneel is onze nieuwjaarsreceptie
die we aanbieden aan de Lennikenaren. Iedereen is er welkom. Onze spreker was dit jaar
auteur Maurits van Liedekerke, hij sprak over
streekidentiteit : Vlaams, sociaal en groen,
via de verhalen van invloedrijke Pajotten en
Lennikenaren.
In maart waren we actief op ons driedaags
groot mosselfestijn, een Lennikse klassieker
en drukbijgewoond ontmoetingsmoment!

4de dorpsbevraging + Pop-up Café : Sint-Kwintens-Lennik
Juni 2017

2de bevragingsronde & Pop-up Café : Eizeringen
April 2017

Welkom op ons Najaarsetentje

Zaterdag 30 september
Zondag 1 oktober

van 18 tot 21 uur
van 12 tot 21 uur

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
(nu al 50 edities! )

VOLG DE ACTUALITEIT EN VOLG ONS OP

www.facebook.com/LENNIKKWADRAAT
www.facebook.com/de.Lennikse.tribune
https://twitter.com/lennikkwadraat

Feestzaal - Gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum Jo Baetens, A. Algoetstraat 77, 1750 Lennik

