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Editoriaal : Welke toekomst voor Lennik

De nieuwjaarsrecepties van de politieke partijen in Lennik zijn voorbij.
Sommige vielen al meer op dan de andere. Toch interessant om de weerklanken in de pers na te gaan en wat nieuws te rapen want inderdaad
het is een verkiezingsjaar. Tijd om het rapport op te halen bij de kiezer.
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Slechts in één persorgaan vond men een kleine echo van de CD&V-receptie. Wat we kunnen onthouden is dat men met dezelfde lijsttrekker
wenst in zee te gaan als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen
(ondanks de achteruitgang van die lijst bij de verkiezingen van 2006 én
2012). Bij de Open VLD al wat meer weerklank en ook de mededeling
dat het op het vlak van kandidaten en lijsttrekker ongeveer hetzelfde zal
blijven. Opvallend dat Irina De Knop aanduidde dat haar “voorkeur” voor
een eventuele samenwerking voor de toekomst naar de CD&V gaat.
Nogmaals de bevestiging van wat wij nu al maanden zeggen en wat men
in alle toonaarden ontkent... De machtsverdeling is reeds in kannen en
kruiken en uitgestippeld tussen deze twee partijen, en dit dus zonder de
keuze van de kiezer af te wachten; alleen het formeel meedelen wenst
men niet te doen om zeker potentiële kiezers niet af te schrikken.
Onze nieuwjaarsreceptie ging absoluut niet ongemerkt voorbij :
de verzamelde pers streek in Lennik neer.
Door de komst en getuigenis van Carles Puigdemont was Lennik even
het middelpunt van ons nationaal alsook van het internationaal nieuws.
De Catalaans/Spaanse democratische kwestie staat immers in het
brandpunt van de Europese actualiteit.
Ook de toespraak over de Lennikse situatie door Geert De Cuyper was
brandend actueel op ons gemeentelijk niveau. Het aankondigen van
onze lijsttrekkers en hernieuwen van onze krachtenbundeling en kartel
werd voorbehouden voor een persconferentie de week erna. Over
de geleverde werkkracht van onze ploeg moeten we ons alvast niet
schamen, wat blijkt uit onze vele acties, publicaties en voorstellen.
Wat nu van belang is voor de kiezer voor de aankomende
verkiezingen, is de vraag te stellen: is er nu eigenlijk wel echt veel
béter geworden in Lennik de laatste zes jaar?? … En willen we het risico
lopen dat de vooruitgang voor de volgende zes jaar opnieuw zo pover
gaat zijn? Voor ons is dit reeds overduidelijk. Ik kan alleen vaststellen
dat de problemen in onze gemeente zijn vergroot, dat zaken die goed
functioneerden zijn afgebouwd, en dat patrimonium van de gemeente
onbruikbaar is geworden voor de Lennikenaar. Veel Lenniks geld is
naar studiebureaus gevloeid en men heeft zoveel projecten voor zich
uitgeschoven dat op de toekomst reeds een hypotheek is gelegd; dit is
tegen alle regels in. Maar ja, wie maalt daarom?
Toch de huidige bestuurscoalitie niet.
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Een nieuwjaarsreceptie om niet te vergeten
Elk jaar is het weer een uitdaging : welke spreker nodigen we nu uit op
onze nieuwjaarsreceptie ? Geen sinecure want we leggen ons steeds
op dat we geen personen uitnodigen die echt in een partij-stramien
zitten maar zoeken een interessante spreker die wat te vertellen heeft
over het Pajottenland, Vlaanderen, Vlamingen in de wereld….
Zo hebben we al uiteenlopende boeiende gastsprekers mogen ontvangen. Vorig jaar nog oud-journalist en auteur Maurits Van Liedekerke.
Nu deed zich echt een opportuniteit voor om een internationaal topfiguur te strikken. Carles Puigdemont verblijft reeds geruime tijd in het
land en had nog een plaatsje vrij om naar onze receptie te komen in
Lennik.
De zaal liep helemaal vol en de Catalaanseleider werd gevolgd door
een ongezien grote perstoeloop. Niet verwonderlijk want de toestand
in Catalonië zat net in een stroomversnelling. Meteen was onze kleine
gemeente ook eventjes wereldberoemd.
Democratie : een kwestie van dialoog en respect
Of men nu al dan niet voor een onafhankelijke koers is, men kan niet
voorbij het ongewone feit dat men in onze Europese Unie nog mensen
in de gevangenis zet wegens hun politieke ideeën. Deze mensen
(democratisch verkozen) voeren bovendien actie op een vredelievende
manier en hebben altijd gevraagd om de dialoog aan te gaan, in dit
geval met de andere overheid in Madrid.
Dialoog en respect is de essentie van democratie zowel op internationaal, nationaal en zelfs gemeentelijk vlak.
Op de vraag wat de meerwaarde nu was voor Lennik, kan dan ook heel
eenvoudig geantwoord worden : er dient steeds gepraat te worden en
men bereikt het meest als iedereen gerespecteerd wordt … Ook de
oppositie. Uiteindelijk vertegenwoordigt de bestuurscoalitie in onze
gemeente niet meer dan zowat 51% van de Lennikse stemmen.
En dit werd de laatste vijf jaar nogal eens vergeten in Lennik. Wat de
parade van nationale partijbonzen bij andere nieuwjaarsrecepties in
Lennik aan meerwaarde meebrengen … men kan het zich afvragen.
Na de speeches kreeg onze gast nog geschenken: Vlaams bier en een
kopie van ‘Prins’.

Volg de Lennikse politiek verder via DE LENNIKSE TRIBUNE
Al méér dan 50 maandelijkse internetkranten
vol Lenniks politiek nieuws en visie !

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

Schapenstraat : nog veel onduidelijkheid
Op 25 januari werd een tweede informatieavond gehouden over de
geplande werken in de Schapenstraat. Behalve de hoogdringende
renovatie van de straat, zal tegelijkertijd ook een volledige heraanleg
van de riolering uitgevoerd worden.
Het dossier van de bouwvergunning werd ingediend, in mei zal de
aanbesteding worden gepubliceerd, en oktober 2018 blijft voorlopig
behouden als voorziene startdatum van de werken.
Het nieuwe rioleringsstelsel voorziet de afvoering van het regenwater
naar de waterlopen (Klapscheutbeek en Molenbeek), en een nieuwe
leiding die het afvalwater via 3 pompstations naar de zuiveringsinstallaties zal brengen. Deze pompstations zullen gesitueerd zijn op
de diepste punten in de omgeving van de Schapenstraat : langs de
Ninoofsesteenweg, ter hoogte van de Baasbergstraat en ter hoogte
van de Lostraat. Voor wat betreft de nieuwe regenwaterleiding voorziet het huidige ontwerp 2 bufferbekkens (Baasbergstraat en naast de
Klapscheutbeek) en 1 buffergracht in de Lostraat richting Molenbeek.
Deze formule zorgt ervoor dat de onteigeningen tot een minimum
kunnen beperkt blijven.
De gefaseerde uitvoering van de werken zou de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk moeten beperken. Over de precieze uitwerking
van deze fases wordt momenteel nog overleg gepleegd.
Het gescheiden rioolstelsel veronderstelt ook dat afvalwater en
regenwater moeten gescheiden worden op het privédomein van de
bewoners. Tegen het einde van de werken in de straat moet de aanpassing in de huizen ook afgewerkt zijn. Een afkoppelingsdeskundige
zal alle bewoners een bezoek brengen en advies verlenen.
Deze deskundige zal de bestaande toestand inventariseren op basis
van plannen en opmetingen, en een afkoppelingsplan opmaken met
een raming van de werken. De kosten van deze deskundige zullen
door de gemeente en Aquafin gedragen worden. De kosten van de
eigenlijke werken zijn voor rekening van de eigenaar.
Subsidies tot een maximum bedrag van 500 € kunnen worden aangevraagd bij de gemeente, na keuring van de afgekoppelde installatie.
De huisbezoeken van de afkoppelingsdeskundigen zijn bepland in het
voorjaar van 2018.
Wie graag de presentatie van de informatieavond in detail bekijkt :
www.lennik.be/project-schapenstraat

Huidige toestand Schapenstraat

Bevraging van Lennik : resultaten (vervolg)
In 2017 hield N-VA- Lennik Kwadraat huisbezoeken die werden afgesloten met pop-up cafés in de vier deelkernen met als doel Lennik te
bevragen naar een aantal knelpunten in het huidig Lenniks beleid.

We legden de volgende stelling voor aan de Lennikenaren : “ Er wordt
onvoldoende rekening gehouden met de veiligheid van zwakke weggebruikers aan schoolomgevingen en in dorpskernen."
Slechts 10,87 % van de bevraagden heeft geen antwoord gegeven
op deze vraag of stond neutraal tegenover deze vraagstelling.
Terwijl 30,43 % van de bevraagden niet akkoord ging met de
geponeerde stelling (op 17,39 % 'helemaal niet akkoord' en 13,04 %
'niet akkoord'), ging ruim 58,30 % akkoord met de geponeerde stelling
(36,95 % ging 'akkoord' en 21,34 % ging 'helemaal akkoord').
Conclusie : er is een overduidelijke meerderheid van de bevraagden
die vinden dat er op dit ogenblik in de gemeente onvoldoende rekening
wordt gehouden met de veiligheid van de zwakke weggebruikers aan
de schoolomgevingen en in de dorpskernen.

Grondige renovatie Schapenstraat al jaren nodig

N-VA – LENNIK² zal in de komende bestuursperiode een absolute
prioriteit verlenen om de verkeersveiligheid aan schoolomgevingen
en dorpskernen optimaal te verzekeren.

Historische koekenbedeling
Op 28 februari ging de historische koekenbedeling door in Sint-Martens-Lennik . Dit historische erfgoed dateert reeds van 1533, dus bijna
al vijf eeuwen. Toch hadden sommige politieke partijen soms het idee
om deze koekenbedeling in stilte zomaar af te schaffen.
Doch onze fractie vond niet dat dit kon. De geschiedenis van onze
gemeente is van grote waarde en we laten dit zomaar niet schieten.
Sindsdien is er een koek minder per kind, maar toch wordt dit erfgoed
in ere gehouden. De volgende jaren zal, gelet op het verdwijnen van de
apart aangeduide OCMW-raad, deze taak moeten worden gekweten
door de gemeenteraad. Voor ons verdient deze traditie van sociaal
erfgoed bewaard te blijven en we zullen ons hiervoor inzetten.

FIER zijn op Lennik. Deel 2: Lennik en zijn BURGERS
Inspraak van de burger en openheid naar de burger moet primeren.
De gemeente is er voor zijn burgers en niet voor de politiekers.
Geen achterkamerpolitiek meer. Het is geen geheim meer maar de
politiek wenst soms de potjes gedekt te houden. Ook verkozen raadsleden van de oppositie dienen sommige dingen te vernemen in de pers,
en krijgen niet alle info te zien in de dossiers. We beseffen dat dit voor
een burger soms nog erger moet zijn om de nodige info te verkrijgen. Het
beleid in onze gemeente heeft dringend nood aan meer openheid in het
algemeen en echt respect voor de gemeenteraad. Meer betrokkenheid
en betere communicatie en overleg met de Lennikse burgers kan de
samenhang van onze gemeenschap alleen maar ten goede komen.
Info naar de burger toe : Nog op de laatste gemeenteraad trachtte
onze fractie om de termijn waarop het gemeentehuis een burger moet
antwoorden op informatie-opvraging, te beperken tot 3 werkdagen
(zeker op het vlak van Ruimtelijke Ordening). Hierdoor kan de burger ten
volle en op tijd eventuele relevante bezwaren indienen tegenover bouwprojecten. Met de overvloed aan bouwaanvragen is dit geen luxe. In
de oude traditie werd dit voorstel afgeschoten door de CD&V-schepen
van Ruimtelijke Ordening. We zijn van mening dat de rechten van de
Lennikenaren maximaal moeten kunnen gelden en wensen betere
toegankelijkheid tot informatie zo vlug mogelijk te realiseren.

Sfeerbeeldje van de geliefde Koekenbedeling 2018

Opnieuw FIER zijn op zijn gemeente !
Het viel ons op dat Lennikenaren niet meer fier zijn op hun gemeente.
Wanneer Lennik in het nieuws komt zijn het dikwijls negatieve zaken.
Omdat we vonden dat men trachtte de oppositie monddood te maken
zijn we “De Lennikse Tribune“ beginnen uit te geven. Inmiddels zijn we
reeds aan meer dan vijftig edities! Hierin kan de burger nagaan welke
punten we ter harte hebben genomen tijdens de gemeenteraad.
Vroeger kwam Lennik veelvuldig positief over in de kranten. Door
de naburige gemeenten werden we menigmaal beschouwd als een
voorbeeld hoe het ook kon. Nieuwe ideeën waren ons handelsmerk.
Nu werd een deel dienstverlening afgebouwd, is er maar weinig
vooruitgang en worden vele projecten gelanceerd goed wetende
dat dit niet gaat. Voorstellen van de oppositie worden niet gewikt of
gewogen op hun merite maar gewoon afgeschoten of men trachtte
het zelf te recuperen enige tijd later.
Eigenlijk sloot de meerderheid hierdoor tal van kansen uit om op een
positieve manier Lennik in de schijnwerper te zetten.
Wij vinden het zeer spijtig dat hierdoor het negativisme ingang kreeg
in onze gemeente.
We willen de uitstraling van Lennik herstellen door een resem
positieve voorstellen te doen om de positieve sfeer opnieuw de
bovenhand te laten krijgen en van Lennik opnieuw een gemeenschap
te maken die fier is op zijn gemeente. FIER zijn op LENNIK!
Ook in onze volgende uitgaven komen dan ook voorstellen hoe we het
zien of willen doen indien we na de verkiezingen de kans krijgen het uit
te voeren. En zelfs als we het misschien niet voor het zeggen zouden
hebben, dan zullen we wel de verdienste hebben van de ideeën te
hebben aangebracht.

Openbare Gemeenteraad: Zoals we reeds schreven is de gemeenteraad
voor weinig dingen nog bevoegd. Het is ook een feit dat weinig mensen
weten wat er gebeurde op een Lennikse gemeenteraad en ook niet weten dat zij dit kunnen meemaken. Door de verhuis naar de Dekenij is dit
niet bepaald verbeterd en is de toeschouwer slecht behandeld … er zijn
nauwelijks zitplaatsen. Dit konden de mensen uit de Veldstraat onlangs
nog ondervinden. Tevens is de meerderheid zeer gevoelig tegenover geluids-, foto- of videoopnames. Openheid staat niet in de woordenboek.
Of vreest men dat men zou kunnen worden geconfronteerd met onware
uitspraken? Daarom moeten we overwegen om dankzij de nieuwe
technieken de gemeenteraad ook on-line toegankelijk te maken via het
internet voor de Lennikenaar. Dit kan de democratie alleen maar ten
goede komen. Er valt niets te verstoppen.
Inspraak voor de burger zelf : En waarom zouden we het niet gemakkelijker maken om punten op de agenda van de gemeenteraad
te laten zetten door burgers. Deze mogelijkheid is al voorzien in het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad maar weinig geweten of
bekendgemaakt. Een openbaar debat moet kunnen en hiermee gaan we
naar de bron van democratie. Waarom zouden we dit niet stimuleren ?
De adviesraden opnieuw hun volwaardige rol teruggeven. Het is
een feit dat deze legislatuur vele adviesraden stiefmoederlijk werden
behandeld. Adviezen werden zelden gevraagd, laat staan gevolgd. We
willen onze Lennikse adviesraden opnieuw in ere herstellen.
Hoorzittingen en voorstelling van projecten : Nu wordt de burger
meestal voor voldongen feiten gesteld op de hoorzittingen. Opmerkingen
vallen in dovemansoren. Uitnodigingen worden selectief verzonden, oppositie wordt stelselmatig geweerd. Daarom dienen deze uitnodigingen
gewoon te verschijnen in de gemeentelijke mededelingen. En waarom
zouden we niet gewoon regelmatig buurtbabbels organiseren, waar
problemen en suggesties kunnen worden besproken.
Dit zijn positieve werkpunten die ook in Lennik moeten mogelijk zijn.
VOLG DE ACTUALITEIT EN VOLG ONS OP

www.facebook.com/LENNIKKWADRAAT
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