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'MET DIT SCHEPENCOLLEGE STAAT LENNIK STIL'
(Het Nieuwsblad 4 oktober 2017)

(Schepen Van Ginderdeuren)

'WIL BESTUUR NIET PRATEN  
DAN GAAT DE STEKKER UIT COALITIE'

(Het Laatste Nieuws 4 oktober 2017)

'ARGUMENTEN DIE SCHEPEN VAN 
GINDERDEUREN AANHAALT ZIJN NIET CORRECT,

WEL TRAGE ADMINISTRATIEVE MOLEN'
(Het Laatste Nieuws 5 oktober 2017)

'DE UITSPRAKEN VAN DE SCHEPEN 
STELLEN DE LOYAUTEIT STERK OP PROEF'

(Het Nieuwsblad 5 oktober 2017) 
(Burgemeester De Knop)

LENNIK KWADRAAT

De feiten. 
Traag bestuur zonder meerderheid

Op 25 september 2017 wordt de Lennikse gemeenteraad al na 
enkele minuten beëindigd doordat slechts 9 meerderheidsleden 
van OpenVLD-CD&V aanwezig zijn (op 19 gemeenteraadsleden). 
OpenVLD en CD&V beschikken dus over geen meerderheid zodat 
de punten ook niet ordentelijk gestemd kunnen worden.

Burgemeester Irina De Knop beweert niet te weten waarom 
schepen Filip Van Ginderdeuren afwezig is.

Op 4 oktober 2017 meldt schepen Filip Van Ginderdeuren aan de 
goegemeente het volgende: 
“ik had het College laten weten dat ik niet zou aanwezig zijn. Ik wil 
het proces van de burgemeester niet maken maar ze wist wél dat 
ik niet zou komen opdagen… uit onvrede met de gang van zaken”
(Het Nieuwsblad, dd 4 oktober 2017).

In de kranten van 5 oktober 2017 doet burgemeester Irina De 
Knop alsof haar neus bloedt en komt met allerlei uitleg voor de 
vele vertraagde projecten. Ze betreurt de protest-houding van 
haar schepen en stelt “de kiezer heeft hieraan geen boodschap”.

Intussen stellen wij vast dat schepen Van Ginderdeuren verklaart:
“Met ruzie is de Lennikenaar niet gediend maar ik wilde wel de 
puntjes op de i zetten. 

Intussen hebben alle belangrijke projecten… een timing gekregen. 
Ik zal er persoonlijk op toezien dat die timing wordt gehaald. 
Als dat niet gebeurt, is het over.”



 De pers

Aan de hand van persartikels (soms ingekort) geven we de chronologie 
van de gebeurtenissen. Telkens met de bronvermelding.  

Lenniks bestuur heeft weer geen meerderheid 
in gemeenteraad

“De Lennikse gemeenteraad kon maandagavond niet door gaan 
omdat de meerderheid niet in aantal was. Onafhankelijk schepen Van 
Ginderdeuren kwam niet opdagen uit onvrede met de gang van zaken 
in het schepencollege. De gemeenteraadsleden van N-VA - Lennik² en 
Vlaams Belang verlieten de zitting. Het is reeds de tweede keer dat 
een krappe meerderheid de coalitie LB-Cd&V parten speelt. 

De gemeenteraad werd geopend met een dankwoordje aan het 
Prinscomité en het gemeentepersoneel voor de prachtige organisatie 
van de Prinsviering. Daarop stelde fractieleider Geert De Cuyper  
(N-VA - Lennik²)  vast dat het bestuur niet over de vereiste meerder-
heid (minstens de helft +1 raadsleden) beschikte. 

Negatieve sfeer
“Sinds de aanvang van de legislatuur heerste er een negatieve sfeer 
in het schepencollege," betoogde De Cuyper.  
"Slechts enkele collegeleden hebben de mogelijkheid hun programma 
en actiepunten uit te voeren. Maar ook dat verloopt heel stroef want er 
zijn slechts voor 15 % investeringen uitgevoerd. Andere collegeleden 
worden tegengewerkt, wat blijkt uit de evolutie in het meerjarenplan.”

Filip Van Ginderdeuren bevestigde in eerdere gesprekken dat de sfeer 
in het schepencollege onder alles is. 
“Ik ben uit protest al meermaals niet naar het schepencollege gegaan 
omdat mijn dossiers geen vooruitgang boekten. Ik stel vast dat heel 
wat dossiers zelfs buiten het schepencollege worden klaargestoomd. 
Een collega-schepen moest zelfs vaststellen dat een deel van het 
budget voor de parking zwerfwagens was verdwenen”, aldus onaf-
hankelijk schepen Van Ginderdeuren. 

Geschiedenis herhaalt zich
Eind 2015 – begin 2016 deed zich ook een gelijkaardig incident voor. 

Schepen Van Ginderdeuren stuurde zijn kat om gelijkaardige redenen 
naar de gemeenteraad. Op die manier werd onder meer voorkomen 
dat de zieke gemeentesecretaris op disponibiliteit werd gesteld. Na 
enkele maanden werd er door bemiddeling van de Open-VLD-top 
een oplossing gevonden waardoor Van Ginderdeuren plots vriend en 
vijand verbaasde door weer aan te sluiten bij de meerderheid.”

Schepen Van Ginderdeuren verwacht 
meer collegialiteit van collega's

Schepen Filip Van Ginderdeuren heeft verduidelijkt waarom hij de 
jongste weken niet meer naar het college van burgemeester en 
schepenen en de gemeenteraad is gegaan. Hij verwijt de schepen en 
burgemeester van LB een gebrek aan collegialiteit en loyauteit. 

Het bestuur van LB en Cd&V had op de gemeenteraad van 25 september 
geen meerderheid omdat schepen Van Ginderdeuren afwezig was.

Burgemeester Irina De Knop beweerde dat ze niet wist waarom de 
onafhankelijke schepen er niet was. “Dat klopt helemaal niet”, zegt 
schepen Van Ginderdeuren tijdens een persontmoeting waar hij 
zijn standpunt uitlegde. Ook zij kreeg mijn mails waarin ik liet weten 
waarom ik afwezig bleef”. 

“Ik ging vanaf 28 augustus niet meer naar het schepencollege uit 
onvrede met de manier waarop hangende zaken worden behandeld. 
Ik tracht alles te doen om, wat in mijn bevoegdheid ligt, tot een goed 
einde te brengen.“ 

Arrogantie
“Van Ginderdeuren wijst de liberale schepen en burgemeester er op 
dat ze nog altijd denken dat ze tot de grootste partij behoren in de 
gemeenteraad. Ze vergeten dat ze van 7 naar 5 gemeenteraadsleden 
zijn gegaan. Nochtans loopt hun arrogantie de spuigaten uit.” 

Schepen spuwt gal over collega’s: 
“Met dit college staat onze gemeente stil” 

"Bib was de druppel"
Van Ginderdeuren hekelt de manier van werken binnen het college. 
“Lennik staat stil. Belangrijke zaken worden niet gerealiseerd. Het 
dossier rond de verbouwing van de feestzaal Jo Baetens kent pro-
blemen. De koer van de School van Gaasbeek was niet klaar voor het 
Septemberfestival en is nog steeds niet afgewerkt. 
De inrichting van de Dekenijtuin sleept al jaren aan, net als het dossier 
van de gemeenteschool. En wat bij mij de doorslag heeft gegeven, is 
het dossier rond de bibliotheek.” 

Van Ginderdeuren wil als schepen van vrije tijd al langer werk maken 
van een lift in de bib, zodat ook andersvaliden het gebouw kunnen 
betreden. Maar buiten zijn wil om gaat het dossier niet vooruit. Toen 
binnen het college beslist werd om het dossier van de agenda te 
schrappen, liep bij de schepen de druppel over. 
“Met zo’n college valt niet meer te werken”, klinkt het. “En ik viseer 
hierbij de twee liberale collegeleden, die nog steeds denken dat ze de 
grootste fractie van Lennik vormen. 

Maar hoewel ze met zeven leden de legislatuur begonnen, zijn ze nog 
slechts met vijf (Van Ginderdeuren en Kelly Van Vlaenderen verlieten 
deze legislatuur Open VLD-LB, nvdr.). “En toch blijven ze zich arrogant 
gedragen. Die uithaal naar schepen Johan Limbourg (LB) en burge-
meester Irina De Knop (LB) toont hoe de sfeer in het college is. Met 
Open VLD-LB komt het persoonlijk nooit meer goed. Maar ik wil Lennik 
dit jaar wel nog vooruit helpen. Daarvoor ben ik tenslotte verkozen 
door de burgers”, zegt Van Ginderdeuren.”

25 september 2017 

3 oktober 2017

 4 oktober 2017



“Wil bestuur niet praten? Dan gaat stekker uit coalitie” 

“ Verder pleit ik al jaren voor de installatie van een lift in de bib. Al vier 
jaar vraag ik naar het dossier, maar ik kreeg nooit antwoord. Tot ik on-
langs te horen kreeg dat zelfs Haviland nog niet op de hoogte was van 
de aankoop van een lift. Het college heeft mij dus jaren voorgelogen. 
Toen ik het dossier zelf in handen nam en het wilde bespreken op het 
college, werd dat punt op voorhand geschrapt. Dat heeft voor mij de 
doorslag gegeven om niet meer op te dagen.” 

Gemeente staat stil 
Na het voorval vroeg de schepen een gesprek aan met de voorzitters 
van Open Vld en CD&V. “CD&V wilde met mij praten, maar Open Vld liet 
niets van zich horen. De liberalen wanen zich onaantastbaar, terwijl 
Lennik al 6 jaar stilstaat. De twee liberale collegeleden (burgemeester 
De Knop en schepen Johan Limbourg, red.) denken nog dat ze de 
grootste fractie in de gemeenteraad zijn. Maar de realiteit is anders. 
Hoewel er beslissingen genomen worden, worden te veel projecten 
niet uitgevoerd. Zo is de Dekenijtuin nog altijd niet gerestaureerd en 
ook de renovatie van de feestzaal van Jo Baetens loopt vertraging op.” 

Collegialiteit 
Van Ginderdeuren stelt nu zijn eisen. “Ik wil collegialiteit en loyaliteit. 
Bij ieder dossier heb ik, samen met de gemeentelijke administratie, 
timings vooropgesteld. Als ik merk dat het weer fout loopt, dan trek ik 
de stekker uit de coalitie. Alleen zo kan ik druk zetten om deze legisla-
tuur nog iets te bereiken. Als het gemeentebestuur niet meer met mij 
wil praten, dan wordt Lennik helemaal onbestuurbaar.” 

Water tussen Van Ginderdeuren en Lennikse liberalen 
is bijzonder diep 

“Daarnaast pleit Van Ginderdeuren al lang voor de installatie van een 
lift in de bibliotheek. "Al 4 jaar lang vraag ik naar het dossier, maar ik 
krijg nooit antwoord", zegt Van Ginderdeuren. "Tot ik te horen kreeg 
dat zelfs Haviland niet op de hoogte was van de aankoop van een lift. Ik 
ben voorgelogen. Toen ik het dossier op de agenda van de gemeente- 
raad wilde plaatsen, werd het punt op voorhand geschrapt." 
Een ander heikel punt is de herinrichting van de dekenijtuin die 
volgens Van Ginderdeuren nog steeds op zich laat wachten. "Ook  de 
speelplaats van de school van Gaasbeek was, tegen de afspraken in, 
niet klaar voor het Septemberfestival. 
Verder is Van Ginderdeuren van oordeel dat projectontwikkelaars in 
Lennik vrij spel hebben. "Ik vraag al 5 jaar om een stedenbouwkundige 
verordening die zou toelaten om voorwaarden op te leggen, wat nu 
niet kan." 

Burgemeester na de kritiek van ‘afvallige schepen’:
“Kiezer heeft hier geen boodschap aan” 

De bestuurscoalitie van De Knop wankelt. Gisteren legde schepen 
Filip Van Ginderdeuren uit waarom hij niet present tekende op de 
jongste gemeenteraad - een afwezigheid die De Knop die avond haar 
meerderheid kostte.

Van Ginderdeuren vindt dat het gemeentebestuur in de voorbije zes 
jaar amper iets verwezenlijkt heeft, en vooral De Knop en schepen 
Johan Limbourg kregen een veeg uit de pan.

Administratieve molen
“Maar de argumenten van Van Ginderdeuren zijn niet correct”, weer-
legt De Knop nu. “Hij gebruikt de moeilijke en trage administratieve 
molen van de overheid om zijn collega’s te treffen. De problematiek van 
de lift in de bib (Van Ginderdeuren kaartte aan dat die al jaren op zich 
laat wachten, zonder dat het college er volgens hem enigszins vaart 
achter zet, red.) is geen eenzijdig verhaal, maar wordt bekeken binnen 
een totale behoeftestudie voor de bib en de academie. Daardoor gaat 
het inderdaad minder snel vooruit. Voorts liggen de plannen voor de 
verbouwing van de feestzaal klaar en start volgende maand de inrich-
ting van de Dekenijtuin (twee projecten die voor Van Ginderdeuren 
ook te lang stof vergaarden, red.).”

Irina De Knop reageert op aanval: 
“Van Ginderdeuren kijkt slechts naar wat hem 
aanbelangt” 

Ruimer dossier 
Zo loopt volgens de burgemeester het dossier voor de verbouwing van 
de feestzaal correct en zo snel mogelijk. “Momenteel loopt een bouw-
vergunningsaanvraag die voorligt bij Ruimte Vlaanderen. De inrichting 
van de Dekenijtuin start in november en de speelplaats in Gaasbeek 
wordt in eigen beheer uitgevoerd, wat niet simpel is met een kleine 
ploeg.” De plaatsing van een lift in de bib moet volgens de burgemeester 
bekeken worden in een ruimer dossier. “Daar staat Haviland ons in 
bij, omdat dit erg complex is. Daardoor gaat het inderdaad minder snel 
vooruit, maar ook technisch is zo'n lift veel complexer dan een gat in 
de muur kappen en 50.000 euro uitgeven. Schepen Van Ginderdeuren 
kijkt slechts naar één facet, dat hem aanbelangt, maar als college 
bekijken we naar het geheel.” 

De Knop betreurt de houding van haar schepen. "In een schepencollege 
werk je collegiaal en in vertrouwen. De uitspraken van de schepen 
stellen die loyaliteit sterk op proef. Als burgemeester roep ik dan 
ook op tot sereniteit en ernst en de kiezers te sparen van politieke 
profileringsdrang”, aldus De Knop.

4 oktober 2017 4 oktober 2017
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U bent reeds meer dan 40 jaar actief in de lokale Lennikse politiek 
en zetelde 36 jaar in de gemeenteraad als gemeenteraadslid,  
burgemeester en OCMW-voorzitter, schepen en bent ondertussen 
ook ereburgemeester. 

Hoe bekijkt u de huidige Lennikse politieke situatie? 

Met de dag groeit mijn verbazing: het  
huidige Open VLD-CD&V bestuur blijft 
maar ruzie maken.

Heeft de ene keer een meerderheid in de 
gemeenteraad, de andere keer niet.

Een schepen stelt dat hij door de andere 
leden van het College voorgelogen wordt, 
dat projecten geblokkeerd worden en dat 
met dit College, Lennik stil staat.

Daarenboven zegt hij dat de twee liberale collegeleden (de burge-
meester en de schepen van Openbare Werken) zich arrogant gedra-
gen en niet collegiaal en loyaal handelen. Burgemeester De Knop 
vindt de schepen dan weer niet collegiaal omdat hij zijn kritiek naar 
buiten brengt. 

Dergelijke beschuldigingen heb ik bij mijn weten nog nooit meege-
maakt in de Lennikse politiek.

Ook in geen enkele andere gemeente in Vlaanderen heb ik dergelijke 
verwijten tussen meerderheidsleden in een coalitie horen uiten.

Komt het volgens u nog ooit goed in dit kibbelend bestuur? 

Ik denk dat deze labiele en kramakkelige zogezegde meerderheid  
politiek uitgeleefd is. En niet meer in staat tot enig degelijk en coherent 
bestuur zonder in ruzie te vervallen. 

Hoe kijkt LENNIK KWADRAAT als oppositie naar dit geruzie?

Het is toch onvoorstelbaar wat zich in Lennik afspeelt.  Open VLD-
CD&V hebben elke geloofwaardigheid verloren.

Op de gemeenteraad van 25 september beweert de burgemeester niet 
te weten waarom schepen Filip Van Ginderdeuren niet aanwezig is. 
Schepen Van Ginderdeuren spreekt dit formeel tegen en stelt uit-
drukkelijk dat hij het College in mailcorrespondentie had laten weten 
dat hij niet aanwezig zou zijn. Volgens de schepen wisten zowel de 
burgemeester als alle andere schepenen wel degelijk zeer goed dat 
hij zou wegblijven op 25 september uit onvrede met de manier waarop 
hangende zaken behandeld worden in het College. 

Met andere woorden, zowel de burgemeester als alle andere  
schepenen hebben dus, zowel individueel als collectief, welbewust de 
gemeenteraad voorgelogen.

Wie kan in die omstandigheden in de toekomst die mensen nog 
geloven wanneer zij uitspraken doen ter rechtvaardiging van hun 
bestuurshandelingen?

Nu dit schepencollege iedere geloofwaardigheid heeft verspeeld, 
hoe moet het nu nog verder in Lennik?

Al verschillende jaren maakt onze oppositie in de gemeenteraad 
herhaaldelijk opmerkingen over de manke daadkracht van het bestuur, 
mee ondersteund door de vele politieke acties die we voerden. 

Het is opmerkelijk dat deze kritiek dat "het niet vooruitgaat" blijkbaar 
ook leeft binnen het College van burgemeester en schepenen zelf. 
Nu de verkiezingen dichtbij komen, wordt men ongerust. En interne 
frustraties komen tot uitbarsting.

Onze gemeente kan veel beter. 

N-VA – LENNIK KWADRAAT biedt terzake een politiek alternatief 
en heeft in het verleden, zowel via krachtige oppositie als in 24 jaar 
bestuursverantwoordelijkheid, bewezen dynamisch en efficiënt te 
kunnen besturen.

Wij van N-VA – LENNIK KWADRAAT zijn er klaar voor om Lennik terug 
op een correcte, rechtvaardige en niet-partijdige wijze te besturen.

Wij wensen van Lennik opnieuw een gemeente te maken waar men 
fier op kan zijn.

Wij hebben hiervoor de mensen, de ideeën en de wilskracht om de 
gemeente terug in goede banen te leiden.

DE LENNIKSE TRIBUNE

Volg de Lennikse politiek verder  
Al meer dan 50 maandelijkse nieuwsbrieven 
vol Lenniks politiek nieuws en visie !  

Lees het nieuws & abonneer 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

 Politiek commentaar van oud-burgemeester Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van LENNIK KWADRAAT
 (interview op maandag 9 oktober 2017)


