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Stilaan gaan de zenuwen van de gemeentepolitiekers en misschien
toekomstige gemeentepolitiekers hoog gespannen geraken. We gaan
de laatste vijf maanden in, waarin dan nog een lange vakantie ligt, en de
laatste hand wordt gelegd aan de lijsten van de kandidaten en hopelijk
een verkiezingsprogramma.
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Sommige partijen ondervinden een probleem om een volledige valabele
lijst te maken, voor anderen is dit een minder groot probleem. Voor
sommigen is het een probleem om genoeg vrouwelijke kandidaten te
vinden, voor anderen niet zo.
Wat belangrijk is voor kandidaat-gemeenteraadsleden vertelde JF Kennedy reeds in 1961: “Vraag niet wat uw land voor u kan doen - vraag
wat u kan doen voor uw land“ Dit gaat ook op in de gemeentepolitiek.
Sociale bewogenheid, werken voor het groepsbelang van de gemeente,
trachten om het welzijn en de welvaart van de inwoners te verbeteren.
Dit moet de leidraad worden of zijn voor alle gemeenteraadsleden
(zowel nieuwe als oude). En al kan de verleiding soms groot zijn om
“zaakjes” te regelen en zijn eigenbelang na te streven... dat kunnen we
alleen maar afkeuren.

Nieuw bestuur voor Lennik Kwadraat
Volgens de statuten werd het kernbestuur van Lennik Kwadraat
onlangs verkozen. Voorzitter werd Etienne Van Vaerenbergh, ondervoorzitter Hans Van Lierde, verder nog Inge Muylaert (secretaris)
Christel O (penningmeester), Geert De Cuyper, Wim Durang en Daniël
Van der Sypt. Zij staan in voor het dagelijkse bestuur van LENNIK².
Volgens de statuten is er een evenwicht tussen mensen van de partij
met een politiek mandaat en mensen zonder mandaat. Wij wensen hen
het allerbeste toe , zeker nu met de verkiezingen voor de deur.

Laten we dan ook allen over de partijgrenzen samen werken om een
(h)eerlijke politiek te bedrijven , wars van leugens en alleen maar met
de waarheid voor ogen zodat de burger opnieuw of in ieder geval meer
vertrouwen heeft in zijn politiekers. En we eindelijk uit de negatieve
spiraal van wantrouwen in de politiek geraken. De laatste cijfers over
Lennik (zie verder en in de Lennikse Tribune) liegen er niet over .
Daarom kandidaten en verkozenen, blijf steeds jezelf ! Indien je verkozen
bent, hou steeds voor ogen dat indien je iets wenst te veranderen dit
vaak niet kan gebeuren van vandaag op morgen.
Maar wel zoals onze ereburgemeester steeds zei : “langs de wegen van
geleidelijkheid”. Wees bewust dat het soms jaren kan duren voordat de
neuzen in dezelfde richting staan.
Zeker wanneer je in een meerderheid zit samengesteld met een andere
partij (waar andere prioriteiten gelden)
We kunnen de slogan van een andere partij misschien omvormen van
GEWOON DOEN naar DOE eens GEWOON (het is al moeilijk genoeg)

Lennik Kwadraat heeft een vernieuwd kernbestuur
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Mosselfestijn op een nieuwe plaats: succes!
Door het niet beschikbaar blijven van de feestzaal van de sporthal
moest ook onze fractie, net als zovele verenigingen, voor het organiseren van hun festijnen uitwijken naar nieuwe locaties. Voor vele
verenigingen een serieuze streep door de rekening. Immers dergelijke
festijnen zijn van zeer groot belang voor de werking van een vereniging. Als men dan weet dat deze feestzaal ondertussen reeds van
oktober gesloten is en er nog niets is gebeurd blijft deze gang van
zaken ongehoord en ongezien.
Ons driedaags mosselfeest ging door in de eetzaal van het GO en was
– ondanks dat het viel in het midden van de paasvakantie – een groot
succes. Dank aan de talrijke bezoekers!
De winnaars van de gratis tombola zijn :
Schilderij Klaproos
(Lieve Van Der Stappen)

Jozef Vanhassel

Lennik

Domo Wafelijzer

Willem Aernouts

Lennik

Moulinex groentensnijder
(Tuinen De Cuyper)

Jasmien Van de Poel

Edegem

Geschenkenset Vlaamse
Leeuw bier

Herman Denayer

Halle

Geschenkenset Vlaamse
Leeuw bier

Jan Goovaerts

Lennik

Trio oefengewichten

Hedwig De Temmerman Buizingen

Waterkoker

Bart De Loecker

Lennik

Keukenweegschaal

Lievens-Walravens

Liedekerke

Gezelschapsspel BLOKKEN Vanessa De Loecker

Gooik

Waardebon Najaarsetentje
6-7 oktober 2018

Joke Boland

Lennik

Waardebon Najaarsetentje
6-7 oktober 2018

Nadia Van Aelst

Lennik

Reuzen-bijenknuffel

Carine De Cuyper

Halle

Wie heeft nog vertrouwen in dit bestuur
van Open-VLD-CD&V ?
In de “Lennikse Tribune“ vind je nog een uitgebreide analyse van
de cijfers over onze gemeente.
Het agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen
publiceerde op 21 maart 2018 een nieuw grootschalig onderzoek
dat een veelheid aan cijfers leverde over onze Vlaamse gemeenten
www.statistiekvlaanderen.be > monitoren > jouw gemeente in cijfers.
Eén van de vragen peilde onder andere naar het vertrouwen van de
inwoners in hun gemeentebestuur.
Uit die studie leren we dat in het Vlaams Gewest het vertrouwen van
de burgers in hun gemeentebestuur gemiddeld 35 % bedraagt en dat
ongeveer 20 % weinig vertrouwen heeft in hun gemeentebestuur
terwijl 45 % neutraal staat tegenover deze vraagstelling.
Wat de gemeente Lennik betreft stellen wij vast dat minder dan 1/3
van de ondervraagden veel vertrouwen heeft in hun gemeentebestuur
met name 29 %.
34 % heeft weinig vertrouwen in het Lenniks bestuur en 37 % staat
terzake neutraal tegenover de vraagstelling.
Ter vergelijking geven wij hier een schematisch overzicht hoe de
verhoudingen zich voordoen in Lennik, in Herne en gemiddeld in de
gemeenten in Vlaanderen.
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Lichtzinnigheid bestuur geconfronteerd met realiteit
Wie is verantwoordelijk voor het risicovol en lichtzinnig besluit van
het College en wie draait er voor op?
Het Lenniks Open VLD – CD&V bestuur heeft de werken gestart voor
de uitbreiding van de gemeenteschool ’t Rakkertje en dit ondanks het
feit dat er een beroepsprocedure liep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangetekend door buurtbewoners : uitkomst onzeker.
In maart werd de eerste steenlegging met veel tamtam aan de wereld
bekend gemaakt, ook al had de Gemeente dus nog geen definitieve
zekerheid over de vergunning.
Reeds op 18 december 2017 interpelleerde N-VA – LENNIK² bij monde
van Geert De Cuyper daarover het schepencollege in de gemeenteraad
(zie Persinfo.org, publicatie van 21/12/2017 en Het Laatste Nieuws
Pajottenland van woensdag 20/12/2017, pagina 15).
Ons gemeenteraadslid stelde dat het gemeentebestuur een gevaarlijk
spel speelde door de werken al te starten: “ik zou niet kunnen slapen
mocht ik in hun schoenen staan. …Ze starten de werken terwijl niemand weet wat de uitspraak van de Raad zal zijn… De bouw wordt
gestart op eigen risico (van de burgemeester en de schepenen). Als
de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen slecht uitvalt,
kan dit aan de Lennikse belastingbetaler veel geld kosten”.

20%
35%
45%

weinig

neutraal

veel

Hieronder geven wij een vergelijkend overzicht over hoe de verschillende Pajottenlandse gemeenten vertrouwen hebben in hun
gemeentebestuur.
Wij vergelijken dit nogmaals met het gemiddelde van alle gemeenten
in het Vlaamse Gewest en tenslotte vergelijken wij dit met het vertrouwen
van de Vlaming in
• de Vlaamse Overheid
• de Federale Overheid
• de politie
• de pers/media
Aandeel (100%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het
gemeentebestuur
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Vergunning vernietigd, en nu?
Bij monde van schepen van Openbare Werken Limbourg nam het College alsdan volgende stelling in: “Wij nemen inderdaad een berekend
risico door de werken te starten... Ruimte Vlaanderen heeft ons een
geldige bouwvergunning verleend, dus hebben wij het recht om de
bouwwerken te starten”.
Burgemeester Irina De Knop voegde eraan toe dat “wanneer de
Raad voor Vergunningsbetwistingen zou besluiten dat de vergunning
foutief is afgeleverd, het dossier opnieuw door de stedenbouwkundige
ambtenaar moet bekeken worden die dan een nieuwe vergunning kan
afleveren conform de uitspraak. Het is mogelijk dat het dossier vertraging oploopt”.
De vergunning werd inderdaad vernietigd. Het Lennikse Open VLD –
CD&V College van Burgemeester en Schepenen heeft dus lichtzinnig
en moedwillig iedere voorzichtigheid laten varen, zodat volgende
vragen zich opdringen:
• Wie draagt verantwoordelijkheid voor dit stuntelig beleid?
• Wie draait op voor de kosten?
• Hoe zit het met de persoonlijke verantwoordelijkheid van de
burgemeester en de schepenen ter zake?
• Is het nog mogelijk een geldige bouwvergunning te verkrijgen?
• Hoe lang zal het wel duren voor er een geldige bouwvergunning kan
afgeleverd worden?
N-VA - LENNIK² zal deze kwestie opvolgen en opnieuw ter sprake
brengen op de gemeenteraad teneinde duidelijkheid te verkrijgen over
deze gang van zaken.
Voor N-VA - LENNIK²
Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter LENNIK²
Be Fries, voorzitter N-VA LENNIK

De stilgelegde bouwwerken bieden een droevige aanblik.
Krijg het maar uitgelegd aan de kinderen…

Het Hoekje, door Anne Wyckmans
IK WIL, IK WIL…
Vreemd, het lijkt wel of ik steeds minder tijd heb.
Ik schrap bezigheden waarvan ik vijf jaar geleden nog zei: ‘Dat zullen
toch echt de allerlaatste dingen zijn die ik laat vallen.
Nou moe… ik heb een aantal activiteiten, verdrietig maar tegelijk ook
opgelucht, laten vallen en… daar liggen ze dan.
Waarom ik ze dan wel liet vallen?
Tja, ik wil zo graag wat tijd vrij maken voor die andere dingen die ik ook
zo verdomd graag wil doen maar waar ik dus niet aan toe kom.
- Ik wil bijvoorbeeld zo graag nog één en ander studeren.
‘Moet dat nu echt?’ vraagt één van mijn kinderen stomverbaasd.
De vraag klinkt meer als: ‘Wat ga jij daar op jouw leeftijd nog mee
aanvangen?’
Ik slik een heftig brok protest door, haal diep adem en antwoord:
‘Op een dag zullen jullie dit hopelijk begrijpen.’
‘Nee, moeder! Ik ben er zeker van dat ik, als ik later op pensioen ben,
me helemaal ga onderdompelen in de verwenwereld! Ik ga dan echt
niets meer doen.’
Het klinkt helemaal zoals ik er veertig jaar geleden zelf over dacht.
Niets meer doen! Het klinkt zo leeg, nog leger dan leeg.
Ik hoop dat er in hun genen voldoende variatie zit om alsnog van
gedacht te veranderen.
- Ik wil zo graag wat extra tijd voor de enkele familieleden en goede
vrienden die ik nog heb. Ze sneuvelen aan recordtempo en het "had ik
maar"-gevoel is nooit ver weg. Ik wil geen tijd voor schuldgevoelens
maar echte tijd voor hen.
- Ik wil zo graag wat meer quality time voor mezelf, m’n halve trouwboek, de kinderen en kleinkinderen. Ik was en ben er meestal wel om
voor hen te zorgen… altijd maar zorgen… maar… er eens zijn, gewoon
omdat het leuk is. Dat moet toch wel lukken als ik wat tijd vrij maak?
- Ik wil zo graag nog een aantal boeken afwerken en nieuwe boeken
opstarten. Ik kreeg het met een uitgever zodanig aan de stok dat ik er
gewoon geen zin meer in had. Sedertdien lopen de meest fantastische
verhalen alleen nog rondjes in mijn hoofd.
- Ik wil gerust toegeven dat al dat ‘willen’ iets te maken heeft met het
stilaan wat ouder worden. Het is niet de tijd die te vlug gaat… het is,
naar mijn gevoel, het stilaan ouder worden dat plots vleugels krijgt. En
nee, ik kan het niet tegenhouden. Maar misschien kan ik gebruik maken
van die vleugels en nog gauw… wie weet…
Twee hoge bergen liggen voor mij.
De ene berg bestaat uit alles wat ik loslaat… wat een hoge.
De tweede berg bestaat uit alles wat ik wil… goh… ze lijken allebei
even hoog. Wil ik dit wel?
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Viviane Tielemans in de bloemetjes gezet !
Viviane Tielemans, één van onze vertegenwoordigers in de OCMWraad, werd onlangs in de bloemetjes gezet door haar werkgever
Carrefour voor meer dan 40 jaar dienst. Viviane werkt als kassierster in
Carrefour Ninove en maakte nog de sluiting van Carrefour mee in SintPieters-Leeuw. Ze ging in Ninove onmiddellijk aan het werk want bij de
pakken zitten staat niet in haar woordenboek.

Terug FIER zijn op Lennik! Lennik en zijn immo
Het Ruimtelijke Structuurplan Lennik, in het vorige bestuur nog goedgekeurd, zou de leidraad worden om van Lennik een moderne gemeente
te maken, gestructureerd op het vlak van ruimtelijke ordening. Dit was
noodzakelijk om op deze basis verder te werken en te plannen wat we
van onze gemeente wensten te maken voor de volgende tientallen jaren.
Een slaapgemeente? Een groene Vlaamse gemeente? Een gemeente
met sociaal leven? Welke erfenis wil deze generatie geven aan onze
kinderen?
Tot onze spijt moeten we vaststellen dat omtrent het verder plannen,
er niets is gebeurd. Integendeel, door het ontbreken van een visie op
papier, is Lennik stilaan ten prooi gevallen aan bouwpromotoren.
Momenteel liggen er plannen in de schuiven voor niet minder dan 300
wooneenheden. Zijn de bouwpromotoren stilaan om de één of andere
onbekende reden kind aan huis geworden in het gemeentehuis ?
Een gewezen politieker die tevens architect is poneerde nog de stelling
dat het hier om een inhaalbeweging ging (?) wat dan vliegensvlug werd
overgenomen door de schepen van ruimtelijke ordening .
Feit is dat er nu evenveel bezwaarschriften als bouwaanvragen in de
schuiven liggen, het schepencollege doet alsof zijn neus bloedt, mensen
door een liberale oud-burgemeester worden geschoffeerd als zouden
zij diepgewortelde egoïsten zijn - waarschijnlijk het standpunt van zijn
partij, mensen in een periodiek blad van een minister kunnen lezen
dat ondanks hun bezwaren er toch een woning zal komen, er nergens
plannen zijn om de mobiliteit te verzekeren in de gemeente met de komst
van meer dan 500 nieuwe Lennikenaren, de dienst ruimtelijke ordening
gelet op de hangende zaken onderbemand is... Neen, dit kan niet meer!
We stellen dan ook voor om eindelijk eens het openbaar debat te
organiseren voor alle Lennikenaren, nu het misschien nog niet te laat is.
En eindelijk een toekomstvisie bepalen. Om nu te werken aan de
gemeente waar we binnen tien, twintig jaar nog FIER op kunnen zijn.
Voor ons blijft nog steeds gelden (uit ons programma 2012-2020) :
«Wij blijven waken over het kleinschalig, landelijke karakter van
Lennik als woon- en leefgebied. We willen de Lennikenaren, jong en
oud, bemiddeld of niet, alle kansen geven te kunnen blijven wonen in
een aangename thuisgemeente. Lennik moet ook een aantrekkelijk
regionaal centrum blijven voor de lokale ondernemer, handelaar en
landbouwer om succesvol en duurzaam te ondernemen.
We willen een bruisend Lennik waar het gemeenschapsgevoel kan
blijven bloeien.»
Hopelijk kunnen onze kinderen binnen 20 jaar FIER zijn op ons.

