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HET COLLEGE HEEFT MIJ DUS JAREN VOORGELOGEN
(Het Laatste Nieuws 4 oktober 2017) 

(Schepen Filip Van Ginderdeuren) 

GEMEENTERAADSLID GEERT DE CUYPER  
WEES ER DE GEMEENTERAADSVOORZITTER OP 

DAT HIJ AL TWEE KEER DE WETGEVING HAD 
OVERTREDEN

(Persinfo, 24 oktober 2017)

TOEN KRISTIEN VAN VAERENBERGH WILDE  
REAGEREN OP HET BETOOG VAN DE KNOP KREEG  

ZE VAN GEMEENTERAADSVOORZITTER 
KOENRAAD AMEYS (LB) HET WOORD NIET 

(Het Nieuwsblad 25 oktober 2017)

OPPOSITIERAADSLID DIENT KLACHT IN BIJ DE 
GOUVERNEUR. AANLEIDING IS DE RUMOERIGE 

GEMEENTERAAD WAARBIJ VOORZITTER AMEYS 
VOLGENS HAAR NIET NEUTRAAL OPTRAD 

EN ENKELE KEREN IN DE FOUT GING.
(Het Nieuwsblad 26 oktober 2017) 

LENNIK KWADRAAT

 DE FEITEN 

Interne conflicten blijven Lenniks bestuur ondermijnen

Op de gemeenteraad van 25 september 2017 kan de bestuurscoalitie 
niet voor een meerderheid zorgen, en de vergadering gaat niet door. 
De burgemeester zegt : “ik weet niet waarom schepen Van Ginder-
deuren er niet is”, de collega’s zwijgen. Achteraf blijkt dat het ganse 
College vooraf mails kreeg van Van Ginderdeuren om zijn protest 
te uiten tegen gebrek aan collegialiteit en mistoestanden binnen 
het schepencollege. De burgemeester heeft dus staalhard gelogen 
tegenover de gemeenteraad… 
In de pers van 3, 4 en 5 oktober blijkt dat de Lennikse collegeleden  
elkaar openlijk uitschelden voor onbetrouwbaarheid en leugens  (“Met 
zo’n college valt niet te werken”, “Burgemeester De Knop en sche-
pen Johan Limbourg blijven zich arrogant gedragen”, "De Schepen 
is niet correct", “Het college heeft mij dus jaren voorgelogen”…).  
Van Ginderdeuren noemt een hele reeks voorbeelden van concrete 
projecten en beloftes waar het fout loopt.  

Op hun persconferentie van 17 oktober stellen N-VA - LENNIK² de 
geloofwaardigheid van het bestuur van OpenVLD, CD&V en onaf-
hankelijk schepen Van Ginderdeuren ernstig in vraag. Beschikt zo’n 
conflicten-coalitie nog over een écht stabiele meerderheid om Lennik 
verder te besturen? Ook wordt aangeklaagd dat de burgemeester en 
schepenen liegen. En projecten niet uitgevoerd krijgen.  

Democratie in uw gemeente onder druk

OpenVLD en Van Ginderdeuren komen, samen met CD&V, (nood-
gedwongen) blijkbaar tot een overeenkomst om tóch weer verder 
te werken, ondanks alle zware verwijten en publiek geruzie.  
Van Ginderdeuren beweert garanties en een timing te hebben gekregen 
voor de diverse betwiste en opzijgeschoven projecten. Daarvan zal de 
meerderheid afhangen.  
Op de Gemeenteraad van 23 oktober draait de burgemeester de rollen 
om : Irina De Knop lanceert “fake news” door te doen alsof de oppositie 
het gemeentepersoneel zou bekritiseren en voor obstructie zorgen. 
Afleidingsmaneuvers: waren het niet juist de oppositie en de onaf-
hankelijke schepen die opkwamen voor het geplaagde personeel?  
Is het niet De Knop zelf die haar team en meerderheid niet kan in vrede
bijeenhouden?  

vervolg op blz. 2



  Vervolg blz 1   DE PERS

Aan de hand van persartikels (soms ingekort) geven we een beeld van 
recente gebeurtenissen. Telkens met de bron. 
Eigenlijk gaat het om een aaneenschakeling van feiten die reeds eind 
september begonnen. Dit kan u vinden in onze vorige editie of op de 
internetpagina : 
www.lennik2000.be/infoblad/2017/LENNIK_Kwadraat-infoblad-2017_06.pdf 

Twee gemeenteraden gekibbel in Lennik

'Burgemeester De Knop nam onmiddellijk het woord. Ze had het over 
moddergooien dat het publieke ambt niet ten goede komt. Volgens 
haar werd er in de pers het gemeentepersoneel geviseerd. Vanuit de 
oppositie werd er vorige weken onder meer geklaagd omdat er altijd 
onvolledige dossiers ter inzage werden gegeven. “Het personeel zet 
zich in binnen de middelen waarover het beschikt. Ze verschaffen alle 
info om uw functie te kunnen uitvoeren. Als u daarmee niet akkoord 
bent moet u zich maar wenden  tot de hogere overheid.” 

'Toen de oppositie conform het huishoudelijk reglement op de ge-
meenteraad, wilde repliceren, werden alle tussenkomsten prompt 
de mond gesnoerd door gemeenteraadsvoorzitter Koenraad Ameys. 
Vragen rond een leugen over de afwezigheid van schepen Van Ginder-
deuren en de eventuele mogelijke gevolgen op het verder verloop van 
de gemeenteraad,  werden op die manier ontweken.' 

'Gemeenteraadslid Geert de Cuyper nam het woord en wees er de 
gemeenteraadsvoorzitter op dat hij al twee keer de wetgeving had 
overtreden omdat het aan het schepencollege niet toegelaten is om 
punten toe te voegen aan de agenda en omdat hij de oppositie belette 
te antwoorden. 

De Cuyper maakte het schepencollege attent op het feit dat hij ook 
rond de bouw van de feestzaal Jo Baetens en de aanleg van de de-
kenijtuin geen volledig dossier ter inzage kreeg. “Men haalt stukken 
met beslissingen uit het dossier dat bovendien niet chronologisch 
gerangschikt is. Men belet ons om ons werk als gemeenteraadslid 
te doen. Men speelt eigenlijk met onze voeten“. Kristien Van Vaeren-
bergh had dezelfde klachten over het dossier rond de integratie van 
OCMW en gemeente.'

24 oktober 2017 

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

Haar ongeagendeerde tussenkomst, een zogenaamde oproep tot  
sereniteit, is niets anders dan een regelrechte politieke aanval op 
andere partijen in de gemeenteraad. 

Gemeenteraadsvoorzitter Koenraad Ameys weigert vervolgens aan 
de raadsleden van N-VA – LENNIK KWADRAAT (de grootste fractie) 
het woord voor reactie op deze onevenwichtige politieke verklaringen. 
Spreekverbod dus : totaal tegen het gemeentedecreet en het regle-
ment van de gemeenteraad. Onze fractie diende dan ook klacht in bij 
de gouverneur.  

Over de redenen en leugen rond de afwezigheid van schepen Van 
Ginderdeuren, mochten géén vragen gesteld worden. Op de logische 
vraag naar de timing voor cruciale  dossiers wilde men niet antwoorden 
op de gemeenteraad. Ook de schepen zelf was plots zeer zwijgzaam.

Het bestuur kritisch evalueren is nochtans een democratische nood. 
Zelfs de pers kreeg al eerder een sneer.  

Omdat hij geen orde kreeg toen enkele CD&V-mandatarissen waren 
beginnen roepen, loopt gemeenteraadsvoorzitter Ameys ook nog eens 
gefrustreerd zomaar de zaal uit (zonder de vergadering te schorsen). 
Ongehoord. 

Al meerdere maanden klaagt de oppositie dat de gemeenteraadsleden 
geen vlotte of volledige toegang meer krijgen tot gemeentedossiers, 
waar ze wettelijk recht hebben op inzage. Het bestuur blijft dit gewoon 
ontkennen, en het probleem blijft bestaan. De normale democratische 
controle in Lennik komt zo in het gedrang.   

Op de Gemeenteraad van 27 november agendeert fractieleider Geert 
De Cuyper een motie met oproep, om af te stappen van het heersende 
conflictmodel in het gemeentebestuur en terug te keren naar een 
correct, respectvol en gelijkbehandelend bestuur. 
Ondanks de opeenstapeling van problemen in het Lenniks bestuur, 
wordt dit voorstel afgewezen, gekaapt en misbruikt: om in de plaats 
van het ingediend voorstel een 100% andere tekst te “amenderen” die  
beweert dat alles perfect loopt in Lennik en dat het schepencollege 
en de gemeenteraadsvoorzitter dan ook alle vertrouwen verdienen. In 
plaats van zelf een punt in te dienen… 
Van respect voor de gemeenteraadsleden en sereniteit gesproken! 



Oproep tot sereniteit in gemeenteraad houdt het amper 
enkele minuten vol 

'De afgelopen weken werd er in de Lennikse politiek flink geruzied. 
Burgemeester De Knop nam voor de gemeenteraad even het woord.  
"Daarnaast hebben we vorige week vastgesteld, naar aanleiding van 
een persconferentie van een lokale partij, dat in de lokale oppositie-
krant artikels verschijnen met aantijgingen die niet alleen fout zijn, 
maar bovendien de grenzen van de fatsoen overschrijden. Bepaalde 
fracties voeren daardoor niet alleen een obstructiepolitiek tegenover 
de huidige meerderheid …” 

Hek van de dam
'Als slot riep De Knop de voltallige gemeenteraad op tot sereniteit. 
Daar werd echter niet lang gevolg aan gegeven, want toen Kristien 
Van Vaerenbergh (N-VA-Lennik Kwadraat) wilde reageren op het 
betoog van De Knop, kreeg ze van gemeenteraadsvoorzitter Koenraad 
Ameys (LB) het woord niet. '

Kristien Van Vaerenbergh legt klacht neer tegen 
gemeenteraadsvoorzitter 

'De gemeenteraadszitting begon met een toespraak van burgemeester 
De Knop, lid van dezelfde partij als Ameys, over de politieke toestand 
in Lennik. Dit punt stond echter niet op de agenda. De voorzitter had dit 
dus meteen moeten afblokken of ter stemming voorleggen om het punt 
toe te voegen aan de agenda. Zo staat het in het gemeentedecreet”, 
stelt Kristien Van Vaerenbergh vast. 

Nadat de burgemeester haar tussenkomst had afgerond, ging de 
voorzitter opnieuw in de fout door de oppositie te weigeren te reageren 
op de tussenkomst van de burgemeester. 

Naar het einde van de zitting ging Ameys een derde keer zwaar uit de 
bocht. Het gemeentedecreet geeft de voorzitter de bevoegdheid de 
orde te herstellen als er rumoer is. De voorzitter beschikt daarbij over 
een krachtig wapen: hij kan de vergadering schorsen en zelfs beëindi-
gen. Ameys besloot echter gewoon te gaan wandelen en minutenlang 
afwezig te blijven. Dit gedrag past niet. Als men een functie opneemt, 
moet men ze uitvoeren.”, besluit Van Vaerenbergh.'

Klacht tegen gemeenteraadsvoorzitter

'De affaire-Van Ginderdeuren zinderde nog na ...' 

'Burgemeester Irina De Knop (Open VLD) startte de zitting met een 
oproep. “Dit punt stond echter niet op de agenda”, zegt Van Vaeren-
bergh. “De voorzitter had dit dus meteen moeten afblokken of ter stem-
ming voorleggen om het punt toe te voegen aan de agenda. Zo staat het 
in het gemeentedecreet.” De oppositie mocht van de gemeenteraads-
voorzitter niet reageren op de tussenkomst van de burgemeester. Van 
Vaerenbergh vindt dat Ameys niet neutraal is. “Door ons het zwijgen op 
te leggen heeft hij zich partijdig gedragen. Daarnaast overtreedt hij de 
reglementen: elk lid heeft het recht tussen te komen op een punt. De 
voorzitter kan niet de ene wel laten spreken en de andere niet.”

'Tot slot verliet Ameys aan het einde van de zitting enkele minuten de 
zaal. Hij wilde met zijn statement de orde herstellen. “Ook daar gaat hij 
zwaar uit de bocht. Hij kon de vergadering schorsen of zelfs beëindigen. 
Ameys besloot echter gewoon te gaan wandelen en minutenlang af-
wezig te blijven. Dit gedrag past niet. Als je niet tegen de hitte kan, trek 
dan uw conclusies en blijf weg uit de keuken”, besluit Van Vaerenbergh. 
Provinciegouverneur Lodewijk De Witte behandelt de klacht nu. Ameys 
riskeert door de gouverneur op de vingers te worden getikt.'

Oppositieraadslid dient klacht in tegen 
voorzitter gemeenteraad 

'Aanleiding is de rumoerige gemeenteraad van maandagavond waar-
bij voorzitter Ameys volgens Van Vaerenbergh niet neutraal optrad en 
enkele keren in de fout ging.  

25 oktober 2017 

26 oktober 2017 

27 oktober 2017 

26 oktober 2017 

 Bestuur doet meer aan politieke spelletjes dan beleid

 In Lennik wordt geen tegenspraak toegelaten



Met uw meer dan 40 jaar actieve ervaring in de lokale Lennikse 
politiek en als ereburgemeester, wat zijn uw vaststellingen over de 
huidige Lennikse politieke situatie? 

Sinds mijn vorige commentaar van 9 
oktober 2017 blijft niet alleen mijn ver-
bazing groeien maar ook mijn  ongeloof. 
Opeenvolgende problemen binnen deze 
coalitie blijven een degelijk bestuur van 
onze gemeente in de weg staan.

Begin oktober 2017 rollen de burgemeester 
en de schepenen vechtend over de straat 
in de pers (ze liegen me voor, ze zijn  
arrogant, met dit college staat Lennik 
stil, heel wat dossiers worden buiten het  
college bedisseld, ...).

Op de gemeenteraad van 23 oktober 2017 weigert het Open VLD 
– CD&V bestuur te antwoorden op de politieke vragen die iedere 
Lennikenaar zich stelt: 

• Beschikken CD&V, OpenVLD en onafhankelijk schepen Van Ginder- 
 deuren nog over een échte stabiele meerderheid, m.a.w. kunnen en  
 willen ze nog daadwerkelijk samen verder besturen? 

• Waarom logen de burgemeester en de schepenen over de redenen  
 en de afwezigheid van schepen Van Ginderdeuren op de gemeente- 
  raad van 25 september 2017?

Op de gemeenteraad van 23 oktober 2017 komt er geen antwoord op  
deze vragen maar lanceert burgemeester De Knop een regelrechte 
aanval op de oppositie. 

Hun conflicten en problemen zijn blijkbaar altijd de schuld van anderen. 
Ze beschuldigt N-VA – LENNIK² van obstructiepolitiek en van zogezeg-
de aanvallen op het gemeentepersoneel. De gemeenteraadsvoorzitter 
weigert hierop iedere repliek.
Hier wordt de vrijheid van spreken van verkozenen op zo’n flagrante  
en schofterige manier aan banden gelegd dat we echt in een dictatuur  
beland lijken.

Kan deze coalitie van geschonden vertrouwen zich nog
geloofwaardig herstellen?

Ik betwijfel dit. 
Om de aandacht af te leiden van  hun brokkenparcours reageren Open 
VLD – CD&V als een in het nauw gedreven opgejaagd wild dier. 

Antwoorden op vragen over de openlijke twisten tussen de Lennikse
Collegeleden in de pers komen er niet op de gemeenteraad. 

Wel lanceert men “fake” nieuws à la Trump (N-VA - LENNIK² zou het 
personeel aanvallen) als ultiem middel om de oppositie de mond te 
snoeren. 

Men weigert hen zelfs het woord om te repliceren in de gemeenteraad. 
Dit is pure dictatuur. 

Wie voor sereniteit pleit moet in de eerste plaats zelf het goede 
voorbeeld geven! En dit houdt in : 

• Dat men geen leugens vertelt op de gemeenteraad om onderlinge  
 ruzies te verdoezelen,

• Dat men geen “fake“ nieuws de wereld instuurt als bliksemafleider  
 voor het eigen geruzie en het eigen falen,

• Dat men geen misbruik maakt van zijn machtspositie als voorzitter  
 van de gemeenteraad om zijn eigen partij of coalitie te bevoordeligen,

• Dat men respect heeft voor de democratische spelregels in de  
 gemeenteraad en er met name voor zorgt,

• Dat de vragenstellende en interpellerende raadsleden steeds het  
 laatste woord krijgen in het debat en niet stelselmatig de  
 burgemeester,

• Dat de oppositie steeds het woord verleend wordt wanneer zij daarom  
 vraagt, zeker wanneer de burgemeester andere partijen beschuldigt  
 van "obstructie" (terwijl obstructie toch in haar eigen ploeg zit), van  
 onterechte "aanvallen op het gemeentepersoneel", van "een stijl die  
 eerder de man/vrouw dan de bal trapt" (terwijl men dit zelf doet).

Hoe kijkt LENNIK² naar dit geruzie van Open VLD – CD&V en naar  
hun "fake" beschuldigingen aan het adres van N-VA - LENNIK²? 

Dit is intriestig. 
En ondertussen boert Lennik serieus achteruit.

Hoe moet het nu verder met onze gemeente ? 

Wij van N-VA - LENNIK² blijven opkomen voor een correct beleid 
en blijven voorstellen lanceren ter verbetering. Wij blijven verder 
timmeren aan de weg.

Wij willen anders gaan besturen voor een daadkrachtig, veilig en 
welvarend Lennik.

Wij zijn er klaar voor. Zoals ik op 9 oktober al verklaarde, hebben wij 
daarvoor de mensen, de ideeën en de wilskracht om de gemeente 
Lennik terug in goede banen te leiden.

DE LENNIKSE TRIBUNE

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

Lees het nieuws & abonneer via: www.lenniksetribune.be 

 POLITIEK COMMENTAAR van oud-burgemeester Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van LENNIK KWADRAAT
 (interview op maandag 27 oktober 2017)


