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Erfgoed en zich goed voelen

Men ziet duidelijk dat Lennik tegenwoordig overspoeld wordt door 
bouwprojecten. Sommige zijn mooi en harmonisch met de omgeving en 
op maat van Lennik, andere doen Lennik verstikken. 

Het laatste jaar werden er meer dan driehonderd bouwaanvragen in 
Lennik ingediend. Gelukkig zullen een aantal hiervan bewoond worden 
door onze eigen inwoners, doch het zal eveneens tot gevolg hebben dat 
onze bevolking binnen de kortste tijd enorm (ongecontroleerd ???) zal 
aangroeien.
Het behoort tot de politieke taak van het gemeentebestuur om het eigen 
dorpskarakter van het groene en landelijke Lennik te bewaren.
Kernverdichting is nodig, doch met behoud van een groene omgeving.
Hiervoor is tijdige informatie aan de bevolking en voorafgaand overleg 
met adviesraden (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, 
Erfgoeddeelraad, ….) van zeer groot belang.
Het is eveneens noodzakelijk dat voorafgaand de beslissing van het 
Schepencollege, deze dossiers op de gemeenteraad worden toegelicht, 
besproken en geëvalueerd. Zeker wanneer het zeer omvangrijke pro-
jecten betreft. Dit is democratie !
En hier nijpt andermaal het schoentje. Het Schepencollege laat na de be-
volking tijdig voorafgaand te informeren, duldt weinig inspraak en heeft 
blijkbaar andere doelstellingen voor ogen. Ze neemt ongenuanceerde 
beslissingen (tegen het eigen landelijk en groen karakter van Lennik 
in) en organiseert openbare onderzoeken het liefst op het ogenblik dat 
velen met vakantie zijn …
Maar sommigen zijn net (nog) niet met verlof, blijven waakzaam en 
maken van hun democratisch recht gebruik om beroep aan te tekenen 
om alzo Lennik en haar erfgoed te bewaren.

Klosken & de ziel van onze dorpskernen

Het laat mij toch zo fel terugdenken aan de periode nu meer dan tien 
jaar geleden toen hoeveherberg Klosken dreigde afgebroken te worden 
om plaats te ruimen voor twintig appartementen in een bocht van de 
Brusselsestraat waar het sowieso al gevaarlijk was. Een actie van 
de bevolking werd opgestart door verschillende mensen en binnen 
een korte tijd waren er bijna 2000 bezwaarschriften ingediend bij de 
gemeente. De bouwheren, hierdoor afgeschrikt, verkochten hun goed 
opnieuw aan een Lennikenaar die er voor instond dat het gebouw bleef 
en een stukje ziel van Sint-Martens-Lennik werd behouden.

Op de keper beschouwd was dit een voorbode van wat nu aan het ge-
beuren is. Door die ongebreidelde bouwwoede dreigen er verschillende 
pareltjes op het vlak van groen maar ook op het vlak van gebouwen 
hieraan ten prooi te vallen. Immo-kantoren en bouwpromotoren ma-
ken de dienst uit en plotseling moet er alles aan geloven. Het groen, 
waarover iedere Lennikenaar fier is, en dit zelfs tot de burgemeester toe 
in haar 'toespraken', staat onder een zware druk. Maar niet alleen het 
groen dreigt te verdwijnen, ook de gebouwen die bouwkundig waarde 
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hebben, dreigen gesloopt te worden. Soms doet de bouwheer (zoals bij 
het Postgebouw) veel moeite om het oude gedeelte in te werken in het 
nieuwe gebouw. Voor anderen telt alleen het rendement en wenst men 
met de bulldozer er over heen te rijden en er nieuwe gebouwen te zetten 
…
We moeten er wel op wijzen dat het wegsnijden van waardevolle 
gebouwen onherroepelijk is en men een stuk van de ziel van een 
dorpskern kapot maakt zo. Dit vervangen door éénheidskoek is hier 
nooit aangewezen. Eigenlijk wordt Lennik gewoon een gemeente met 
een aanéénschakeling van woonblokken zodat men niet meer weet 
waar men zich zal bevinden. Een voorstad van Brussel ? Aan de kust 
zonder zee ?

Lennik niet uitverkopen 

Daarom pleiten we ervoor dat indien het Lennikse Schepencollege 
voor dergelijke projecten een beslissing moet nemen, er voorafgaand 
tweemaal zou nagedacht worden en men in overleg zou gaan met al 
de gemeenteraadsleden, de gemeentelijke adviesraden, heemkundige 
kringen, individuele burgers via informatievergaderingen, …

Men mag het eigen karakter en de ziel van Lennik niet verkopen, doch 
moet ze behouden voor zijn toekomst.

En de ziel is er nog in Lennik : de voetbal op de Markt, de 11 juli-viering, 
de Lennikse feesten, de jaarmarkt, enz…. 
Telkens toont de bevolking dat ze mekaar nog kennen …
Laat ons dit aub zo houden.

Erik O • Gemeenteraadslid

DE LENNIKSE TRIBUNE

Blijf op de hoogte 
van onze inzet voor Lennik!

Bezoek de internetkrant
www.lenniksetribune.be 



  Prijzen “De Redenaar” en “Jossen” uitgereikt  

Sinds 2010 ontvangt de laureaat Afdeling Woord van de Academie van
Lennik, een beeldje (de Redenaar) uit handen van Geert De Cuyper,
toenmalig Schepen van cultuur. Dit beeldje wordt steeds gemaakt door 
Hilde Lippens (echtgenote van Geert). Naar aanleiding van het aantre-
den van de nieuwe bestuursploeg van Open VLD-CD&V in 2013, mocht 
dit ereteken niet meer afgegeven worden bij de overhandiging van de 
diploma’s eind juni. 
Voormalig schepen voor cultuur Geert De Cuyper heeft er echter aan 
gehouden dit kunstwerk ook tijdens huidige bestuursperiode te over-
handigen aan de laureaat van Afdeling Woord.
Het kunstwerk symboliseert de Redenaar. Een redenaar is een beoefe-
naar van de kunst van de welsprekendheid en dient te beschikken over 
de volgende kwaliteiten : aanleg; de kunst om een publiek te overtuigen, 
en veel oefening. 

Deze derde kwaliteit wordt ontwikkeld op onze Academie, Afdeling 
Woord. De leraren (waaronder Willem Carpentier) staan hiervoor 
garant. Dit jaar werd het beeld ‘De Redenaar’ overhandigd aan Yolente 
Pattyn. 
In het verleden mochten Steve Cammaert, Jonas De Bruyn, Arthur 
Wijns, Thijs van Roy, Yarah Van Rompaey, Liesa Harnie, Ines Dewever 
en Lily Sluys een beeldje van De Redenaar reeds in ontvangst nemen.
Het Lenniks cultuurbeleid legt al jaren bijzondere focus op woord-
kunst.

De Jossen

Er werd dit jaar echter eveneens een speciale prijs toegekend aan 
de leerlingenacteurs van de toneelvoorstelling “De Jossen” (Tom 
Lanoye), in een regie van Willem Carpentier. Zo ontvingen Lucie 
Antoine - Elisa Fasano - Lies Lammens - Wout Platteau - Anaïs 
Vannavong - Hannelore Vanthuyne en Renaat Vanthuyne ieder een 
Josbeeldje, eveneens gemaakt door Hilde Lippens.
Deze acteurs gaven blijk van een zeer goede taalvaardigheid en uit-
spraak, een gedurfd optreden voor publiek, een zeer goede expressie 
en tekstbeheersing. Alhoewel de beeldjes van de 7 Jossen op elkaar 
lijken, zijn ze toch elk uniek. De bekroonde ‘Jossen‘ zullen zeker een 
hoekje voor hun beeldjes vinden. Dit beeldje zal hen tevens regelmatig 
herinneren aan de talrijke repetities en de uitvoering van dit toneel-
werk van Tom Lanoye tijdens hun studies aan de Lennikse Academie.

www.lennikkwadraat.be
onze uitgebreide website vol informatie

www.lenniksetribune.be
onze maandelijkse nieuwsbrief
met visie en actualiteit

VOLG DE ACTUALITEIT EN VOLG ONS OP
 www.facebook.com/LENNIKKWADRAAT
 www.facebook.com/de.Lennikse.tribune

 https://twitter.com/lennikkwadraatDe 7 “Jossen” elk met hun Jos-beeldje, met Hilde Lippens en 
Geert De Cuyper 

Yolente Pattyn ontvangt dit jaar het beeld ‘De Redenaar’ 

Onderscheiden leerlingen, met leerkrachten van de academie 
en fiere familie



  Uniek Lenniks geschenk : kaartspel Lennik !    

 Gezamenlijke actie (Lennik en Gooik): zaklampjes 

Opnieuw pakt N-VA – Lennik Kwadraat uit met een verrassing voor de 
Lennikenaren: Lennikse speelkaarten. Eind juni ontving iedereen in 
Lennik een uniek kaartspel vol mooie foto's van 40 Lennikse plekjes. 
Op de kaartenachterzijde en op het doosje prijkt het bekende, iconisch  
Prins-monument van de Markt. Op de foto's zijn alle deelgemeenten 
vertegenwoordigd, met monumenten, bekende locaties, dorpszichten 
en landschappen. De verschillende foto's, met informatief bijschrift, 
zullen waarschijnlijk zowel voor herkenning als voor nieuwsgierigheid 
zorgen. 

Het gaat om een breed bruikbaar klassiek kaartenspel, een typisch 
Vlaams product, hier dus in een Lenniks kleedje. De ploeg van N-VA 
- LENNIK² heeft dit geheel zelf op maat van de eigen gemeente samen-
gesteld. 
De bestuursleden en kandidaten van Lennik Kwadraat en N-VA droegen 
ook zelf de kaartspellen rond in de gemeente. De Lennikse kartellijst 
wil met dit positief gebaar tonen dat ze een hart voor Lennik heeft en  
aandacht geeft aan alle hoeken van de gemeente.  

"Zoals kaartspelen een toffe sociale activiteit is, zo willen wij graag 
de Lennikenaren verenigen in een fiere en levendige gemeenschap. 
En politiek de kaarten op tafel leggen. Want er staat bij de belangrijke 
verkiezingen van 14-10-‘18 in Lennik, voor de toekomst van onze 
gemeente heel veel op het spel. En het is de kiezer die daarvoor de 
kaarten zal uitdelen", zinspeelt lijsttrekker en kandidaat-burgemees-
ter Geert De Cuyper. “Wij zetten het algemeen belang van Lennik en 
de Lennikenaren op de eerste plaats”. 

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was er ook al een gelijk-
aardig opmerkelijk geschenk voor de inwoners: een altijddurende 
"Prins"-verjaardagskalender met per maand foto's uit de eigen 
gemeente en Lennikse weetjes al ingevuld op bepaalde relevante 
datums. Het actieve kartelteam verkiest nuttige geschenken die lang 
meegaan, en zelf ingekleurd worden met beelden en kennis van Lennik. 

Een geruststelling voor de verwoede kaarters : binnen de 54 kaarten 
zien de boer, dame en heer (en 2 jokers) er volledig klassiek uit, het zijn 
de vier getallenreeksen met waarde van 1 tot 10 die met telkens een 
andere Lennikse foto zijn opgesmukt.  

Onze lijst wenst de Lennikenaren veel ontdekking- en speel-plezier.

Wim Durang • OCMW-raadslid, 
oud-Gemeenteraadslid

Ons zaklampje werd eind mei gelanceerd. Ook zo’n handig  
hebbeding.

Dit werd zowel in Lennik als in Gooik verdeeld om aan te tonen 
dat samenwerken werkt en loont. Ook is het symbolisch een 
pleidooi voor heldere politiek en bestuur in onze gemeente(n).

Er kwamen enkele vragen binnen omtrent de werking van het 
lampje, vragen waar we graag een antwoord op bieden.

Sommige mensen zochten naar het batterijtje. Dit is een 
milieuvriendelijk lampje (met LED-licht), dus er is geen batterij 
aanwezig.

Wel heeft de lamp een accu die je kan opladen door te “knijpen” op 
het hendeltje onderaan (zie foto bij het nummer 3).
Ongeveer ter hoogte van nummer 1 op de foto is er een schuif-
schakelaartje : dit dient om het lampje te laten branden.

Ten slotte ter hoogte van nummer 2 op de foto vind je een schuif-
knop waarmee je het knijp-hendeltje waarvan hierboven sprake, 
kan losmaken of vergrendelen.

Dus laat ons samen energie maken !

voor het kaartspel van Lennik namen we mooie foto's van 40 
Lennikse plekjes in heel onze gemeente

1. schakelaar lamp, 2. knijphendel los/vast, 3. oplaad-knijphendel



  Mogen we u voorstellen ? Karel Van Belle

Vanaf nu tot aan de gemeenteraadsverkiezingen kan u regelmatig deze 
rubriek vinden waarin we de nieuwe kandidaten, onze ploeg en zoveel 
meer wensen voor te stellen. Tevens zullen we in deze rubriek sommige 
pijnpunten klaar en duidelijk trachten te duiden en sommige ballonnetjes 
van de huidige meerderheid doorprikken. 

We kunnen bij de kiezer er niet genoeg op drukken dat we binnenkort 
beslissen of Lennik een fijne gemeente kan blijven of de gemeente onder 
meer ten prooi van speculanten zal vallen, waar het verdwijnen van 
groen niet nauw wordt genomen, persoonlijke belangen primeren op het 
algemeen belang, …

In dit nummer stellen we u graag een nieuwe kandidaat voor van 
Lennik Kwadraat: Karel Van Belle. 
Zoals u kunt lezen, kent hij Lennik door en door.

Karel werkte meer dan 25 jaar aan de gemeente: respectievelijk als 
ploegbaas openbare werken, milieuambtenaar en afdelingshoofd 
grondgebiedzaken.
Hij bewees gedurende al die jaren zijn sociale ingesteldheid, betrokken-
heid en zijn inzet voor de mensen van Lennik.

Bij het aantreden van de huidige bestuursmeerderheid (Lijst burge-
meester (Open VLD) -CD&V) in 2013 was het hem snel duidelijk dat  
bepaalde leden van het college met hem niet wilden werken.
Moegetergd en miskend, maar geheel vrijwillig, heeft hij eind 2015 het 
gemeentebestuur verlaten. Sindsdien heeft hij zich gevestigd als zelf-
standige (hij ging dus zeker niet met pensioen zoals door sommigen  
gesuggereerd wordt!) 

Hij is ervan overtuigd dat de gemeente heel wat beter kan dan heden 
het geval is.

Karel Van Belle •  lijstduwer N-VA - LENNIK KWADRAAT 
Geboren Lennikenaar, 57 jaar
Woont in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik 
Onafhankelijk kandidaat met uitgesproken interesse voor milieuzaken

Karel haalt enkele voorbeelden aan van zaken die volgens hem zeker 
beter kunnen:

"De Frans Van der Steenstraat en de Frans Luckxstraat (hoofdwegen 
van en naar Lennik) zijn al ettelijke maanden niet toegankelijk voor het 
verkeer. Hoe is het mogelijk dat deze straten voor de aanleg van paden 
en voor het herstellen van het wegdek zo lang volledig afgesloten blij-
ven? Omwonenden menen te weten dat één van de oorzaken zou zijn
dat de aannemer niet tijdig door de gemeente betaald wordt. Begrijpe 
wie kan!

Probeer dan maar eens via de omleiding Gaasbeek, Oudenaaksestraat 
naar Halle te rijden: niet te doen! Op het grondgebied van Gaasbeek 
worden de randen van de smalle  Oudenaaksestraat niet onderhouden: 
er zijn putten tot 20 centimeter diepte aanwezig.

Zou het bestuur eigenlijk weten wat er met de Schapenstraat gaande 
is? Deze straat is nagenoeg onberijdbaar geworden.
In de Frans Devoghellaan was onlangs een verzakking opgetreden. Et-
telijke weken duurde het voor deze verbindingsweg terug voor het ver-
keer opengesteld werd. Onbegrijpelijk.
En neem nu de aangebrachte slemlaag op de Gustaaf Breynaertstraat: 
onoordeelkundig lapwerk. De inwoners verdienen beter.
Ook is het afvoeren van afval naar het containerpark veel te duur  
geworden. En men zou beter de doden op de kerkhoven laten rusten in
plaats van er grote, onnodige infrastructuurwerken uit te voeren.
De dekenijtuin van Lennik werd in zes jaar tijd twee maal heringericht; 
Waarom? Is dat geen geldverspilling? “

Voor Karel is het hoog tijd voor verandering en verbetering in Lennik. 
Zijn motivatie om nu, met kennis van zaken, actief verder te werken aan 
een beter Lennik, is sterker dan ooit. 
Daarom stelt hij zich kandidaat bij de komende gemeenteraads-
verkiezingen.

Karel bij de recente voorstelling van nieuwe kandidaten

Bij de opening op 2 juli 2010 leidde Karel de mensen rond in de 
vernieuwde dekenij


