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Editoriaal

De kiezer had gelijk ! De kiezer heeft altijd gelijk !

Door de kiezer werden we gekozen tot de grootste lijst van Lennik.  
Tevens werden we de partij met de meeste voorkeurstemmen.  
De kiezer koos resoluut voor een trendbreuk met het verleden en de 
kiezer wou een nieuwe weg inslaan.  
Uit het diepste van ons hart : WELBEDANKT voor uw vertrouwen ! 

Ook door te stemmen voor GROEN werd dit verlangen nog meer in de 
verf gezet. Spijtig genoeg kon GROEN niet weerstaan aan de lokroep 
van de verliezende partijen. En lieten ze zich, zoals binnen enige tijd zal 
blijken, inpakken door beloften (en waarschijnlijk postjes) die eigenlijk 
nooit zullen worden ingelost. We beschouwen deze handelswijze 
eigenlijk als puur kiezersbedrog. Tot op de laatste dag zeer kritisch 
tegenover het oude bestuur en na de keuze van de kiezer een bocht van 
180 °. Hoe dit in zijn werk ging beschrijft onze lijsttrekker, hoofd van 
de onderhandelingen en de man met de meeste voorkeurstemmen in 
Lennik, uitvoerig verder in dit nummer.  
Overmoedig beweert de lijsttrekker van GROEN dat hij de kaarten in 
handen heeft om dit bestuur een andere wending te geven. Is dit ge-
speelde naïviteit of werkelijke naïviteit... In ieder geval zal de toekomst 
het anders uitwijzen, dat kunnen we nu reeds voorspellen. We zitten 
hiervoor al lang genoeg in de Lennikse politiek—eerst als verslaggever 
van een krant en daarna als actieve politieker—om het scenario nu al te 
schrijven. Hij mag nog zoveel dreigen dat indien het hem niet instaat hij 
er gewoon de stekker zal uittrekken en dat hij een machtspositie heeft... 
Hij zal steeds aan het kortste eind trekken en wie zal er de dupe zijn : 
Lennik en zijn inwoners.  

Onlangs kregen we de toegekende bevoegdheden te zien. En krijgt 
de groene schepen onder meer ruimtelijke ordening onder hem. En 
dit in een gemeentehuis waar de bouwpromotoren kind aan huis zijn 
de laatste jaren. En dit weet hij maar al te goed. In ieder geval zal dit 
vuurwerk geven in het college. Of het moet zijn dat hij zijn principes 
die hij verkondigde op zijn facebookpagina de laatste maanden 
ook naast zich kan schuiven.  Eigenlijk wel benieuwd. 

En wie bedroog zijn medestanders en zijn kiezers ook nog... jawel, om 
de postjes te houden, hebben zeven verkozenen van de blauwe partij  
eigenlijk niet geëist waar men rekenkundig recht op heeft. Men is  
gelukkig met twee zitjes (zelfs indien het de burgemeestersjerp is) in 
het college en stelt zich zo op als een minderheid in het college. (Men 
moet maar de derde verkozene zijn in die partij.) 
Grote overwinnaar in dit debacle en dit ondanks dat men de grootste 
verliezer was in de verkiezingen, is de CD&V met 2 schepenen. Als heer 
en meester stellen ze zich gelijk met een partij die meer dan dubbel zo 
groot is als zij. De stem van de blauwe kiezer is dus eigenlijk maar de 
helft waard dan een stem van de CD&V-kiezer. Tevens krijgt de CD&V 
als compensatie voor het verlies van de bevoegdheid van ruimtelijke 
ordening de post van openbare werken in handen. Met de werken aan 
de Schapenstraat in het verschiet is dit een sleutelpost. 
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Niet alleen hebben ze hiermee Open VLD een hak gezet maar ook de 
Lennikse kiezer, die de CD&V naar het strafbankje had verwezen. Ze 
komen ondanks die terechtwijzing als grote winnaar terug aan zet. Je 
moet het maar doen !  

Vraag is of wij in zak en as zullen zitten. In alle media worden oproepen 
gedrukt dat we constructief zullen meewerken afkomstig van de  
uittredende en nieuwe burgemeester... Verwonderlijk ! De laatste jaren 
hebben we dit steeds getracht en jaren aan een stuk constructieve 
voorstellen gedaan. Die dan zonder boe of ba naar de prullenmand 
werden verwezen met enkele venijnige opmerkingen daarrond. Om 
enige tijd daarna onze voorstellen opnieuw te zien opduiken bij de 
meerderheid.  En bovendien verkocht alsof zij dit hadden uitgevonden.  

Wij zullen onze verantwoordelijkheid opnemen van oppositie zoals 
we het beste gewoon zijn de laatste jaren. Elk voorstel van de meer-
derheid dat op de gemeenteraad raakt, beoordelen op zijn waarde.  
De beslissingen die intern in het college worden genomen bestuderen 
en afwegen of het goed is of slecht voor Lennik. Indien er excessen zijn 
die aanvechten en bestrijden.  
Dit is ten slotte toch de rol van de oppositie, ondanks dat de Lennikse 
bevolking niet wenste dat we die rol moesten spelen. 
De Lennikse bevolking verkoos dat er eindelijk eens 
anders bestuurd zou worden...  maar ziet nu dezelfde 
machthebbers en ze is opnieuw bedrogen uitgekomen. 

Erik O • Gemeenteraadslid

De voorzitter,  
de bestuursleden en 

de gemeenteraadsleden van LENNIK KWADRAAT  
wensen u een Zalig Kerstmis 
en een gelukkig Nieuwjaar 



 Open brief aan GROEN Lennik (een gedetailleerd relaas)   

HET VERRAAD VAN sommigen van GROEN ! 

14 oktober 2018 rond 19u : De stemmen zijn geteld, de zetels zijn 
verdeeld. 

N-VA - LENNIK KWADRAAT is de grote overwinnaar ! 
Persoonlijk haal ik het meeste voorkeurstemmen.

De kiezer verdeelde de 21 zetels onder de volgende partijen:

N-VA-LENNIK KWADRAAT  8 zetels
OPEN VLD  7 zetels
CD&V  3 zetels
GROEN  2 zetels
VLAAMS BELANG  1 zetel

De volgende meerderheden (minimaal 11 zetels) konden gevormd 
worden:

N-VA-LENNIK KWADRAAT en OPEN VLD 15 
N-VA-LENNIK KWADRAAT en CD&V 11
N-VA-LENNIK KWADRAAT, CD&V en GROEN  13
OPEN VLD, CD&V en GROEN  12
N-VA-LENNIK KWADRAAT, OPEN VLD en CD&V 18

Combinaties met Vlaams Belang zijn op basis van de nationale richt- 
lijnen van deze partijen niet mogelijk. 

Tussen OPEN VLD en CD&V werd voorheen reeds een voorakkoord  
afgesloten om samen de meerderheid te vormen en, mocht de Lennikse 
kiezer hen minder dan 11 zetels toebedelen, samen te onderhandelen 
met een  derde partij. 

Nog dezelfde avond van 14 oktober 2018 spreken de winnaars, 
N-VA-LENNIK KWADRAAT (mezelf) en GROEN (Hendrik SCHOUKENS) 
af om op maandagavond 15 oktober de eerste verkennende gesprek-
ken te voeren. 

Beide partijen geven een overzicht van programmapunten die zij  
verwezenlijkt wensen te zien. Aangezien de beide programma’s 
voor het overgrote deel met elkaar overeen stemmen, verlopen deze  
gesprekken positief. 
Er werd afgesproken alles wat te laten bezinken. Beide partijen moch-
ten eveneens verkennende gesprekken met andere partijen voeren, 
doch er werd formeel afgesproken dat zij elkaar hiervan op de hoogte 
zouden houden. Het was de bedoeling dat N-VA-LENNIK KWADRAAT 
en GROEN (samen 10 zetels) een derde partij zouden contacteren met 
het oog op het vormen van een meerderheid.

“De belangrijkste kwaliteit in de politiek is vertrouwen“ 
schrijft Herman Van Rompuy in zijn laatste publicatie 
‘Anti-memoires ‘ ( 2018, blz.105). 

Goede trouw, vertrouwen, trouw aan het gegeven (en zeker geschreven) 
woord zijn basiswaarden voor onze samenleving. 
Als die met de voeten getreden worden, verlagen we ons tot een  
samenraapsel van individuen voor wie men steeds achterdochtig moet 
zijn en die geen vertrouwen meer verdienen. 

Op vrijdag 19 oktober 2018 maak ik reeds een eerste schriftelijk  
ontwerp van beleidsprogramma over aan Hendrik SCHOUKENS.  

Zondagavond 21 oktober 2018 wordt tussen N-VA-LENNIK  
KWADRAAT en GROEN een 2de maal vergaderd. Ten gevolge hiervan 
maak ik per mail  op maandag 22 oktober 2018 een aangepast beleids-
programma over aan Hendrik SCHOUKENS. 

Op dinsdag 23 oktober rond 10u in de voormiddag laat Hendrik SCHOU-
KENS namens Groen aan mezelf weten dat zij de avond voordien met 
een verruimde groep hadden beslist om énkel nog met N-VA-LENNIK 
KWADRAAT te onderhandelen en de gesprekken met OPEN VLD en 
CD&V te beëindigen.  

Dit wordt door Hendrik SCHOUKENS nog eens bij mail schriftelijk 
bevestigd op dinsdag 23 oktober 2018 om 18u30, alsmede bij mails  van 
woensdag 24 oktober 2018 om 12u49 en om 17u24. 

Er wordt eveneens schriftelijk afgesproken om reeds een perstekst 
op te stellen waarin de Samenwerkingsovereenkomst zou bekend 
gemaakt worden. 

Het ontwerp van perstekst wordt door mezelf opgesteld en op donder-
dag 25 oktober 2018 om 16u03 aan Hendrik SCHOUKENS overgemaakt. 

Bij mail van vrijdag 26 oktober om 10u04 vraagt Hendrik SCHOUKENS 
aan mezelf om samen te komen op zondagavond 21 oktober. Intussen 
zal hij mijn ontwerptekst nog eens doornemen en zijn voorstel tot 
aanvullingen vrijdagavond doormailen. 

Persoonlijk was ik tijdens dit weekend om familiale redenen afwezig 
van vrijdagmiddag tot zondagmiddag. Hendrik SCHOUKENS was 
hiervan op de hoogte. 

Tijdens het weekend van 26-28 oktober 2018 heb ik een tweetal malen 
getracht Hendrik SCHOUKENS telefonisch te contacteren om het 
juiste uur voor zondagavond 28 oktober af te spreken. Steeds hoorde 
ik zijn voicemail. 

Zondagnamiddag heb ik Hendrik SCHOUKENS rond 16u30 thuis 
opgezocht met de vraag om welk uur we nog dezelfde avond zouden 
vergaderen.

Geert DE CUYPER



Hij deelde me plotseling mede dat hij ‘ slecht nieuws ‘ had. Tijdens mijn 
korte afwezigheid had hij (samen met slechts enkele andere leden 
van Groen, doch niet met de volledige groep) met Open VLD en CD&V 
onderhandeld en met hen – tegen de democratische beslissing van 
zijn verruimde groep van maandag 22 oktober 2018 in – een akkoord 
afgesloten . Hij voegde er echter aan toe dat hij de voordrachtakte van 
de nieuwe burgemeester nog niet had ondertekend.   

In de daaropvolgende dagen is gebleken dat hij de voordrachtakte 
wél had ondertekend en dat hij een akkoord met Open VLD en CD&V 
had afgesloten op basis van mijn ‘ vertrouwelijke ‘ ontwerptekst 
van Samenwerkingsovereenkomst die Groen (uiteraard zonder mijn 
medeweten ) stiekem aan Open VLD en CD&V had overgemaakt en op 
basis waarvan Open VLD en CD&V opnieuw contact had opgenomen 
met Hendrik SCHOUKENS (Groen) om achter mijn rug onder elkaar 
een akkoord af te sluiten. 

Vooraleer de haan tweemaal zal gekraaid hebben, zal je me driemaal 
verloochend hebben … ( Marcus, 14:29-31)

Er werd op maandagavond 15 oktober 2018 afgesproken dat we elkaar 
stipt zouden op de hoogte houden van eventuele gesprekken met 
andere partijen.

Op dinsdag 23 oktober 2018 deelde Hendrik Schoukens me mede dat 
hij met de andere politieke partijen niet meer zou onderhandelen

Op zondagnamiddag 28 oktober 2018 deelde Hendrik Schoukens me 
mede dat hij nog geen voordrachtakte had ondertekend

Driemaal een leugen ! 

Hij ging naar buiten en huilde bitter ... ( Matteüs, 26:75) 

Welke conclusies kunnen hieruit getrokken worden ? 

Hendrik SCHOUKENS heeft zich van zijn ‘burgerparticipatie‘ niets 
meer aangetrokken en tegen de democratische beslissing van zijn 
verruimde groep van maandag 22 oktober in, samen met enkele  
anderen ‘ cavalier seul ‘ gespeeld en achter hun rug stiekem en geruis-
loos een akkoord afgesloten met Open VLD en CD&V. 

Vele leden en kiezers van Groen zijn er helemaal niet blij mee dat 
Hendrik SCHOUKENS  ‘ solo slim ‘ heeft gespeeld. 

Waarom breekt iemand zijn geschreven woord? Welke andere  
(persoonlijke ?) belangen spelen er mee ? 

Vragen die open blijven doch waaromtrent ik van anderen reeds 
mogelijke antwoorden mocht ontvangen …

Liegen en bedriegen wordt beloond. 

Ik eindig met een tekst van de hand van Guy TEGENBOS die onlangs 
in De Standaard van 31 oktober jl. is verschenen en die kernachtig 
weergeeft wat (ook) in Lennik is gebeurd: 

“Maar toch heeft de mopperende kiezer ook deels gelijk.  
In sommige gemeenten lijken er geen regels en zelfs geen fatsoen 
meer te bestaan, zodra de kiesbureaus gesloten zijn. Partijen mogen 
dan liegen en bedriegen: geheime voorakkoorden sluiten of voor- 
akkoorden sluiten en ze niet naleven. De ene partij al coalitiepartner 
noemen, terwijl in het geheim nog met een andere partij onderhan-
deld wordt. De partij die de verkiezingen won, uitsluiten en met een 
allegaartje van verliezende partijen de macht grijpen. Als ze liegen 
en bedriegen, worden ze beloond. Wie een meerderheid vindt, gelijk 
hoe, is de winnaar. Daar heeft de burger het moeilijk mee. Hij verlangt 
geen rigide regels, maar wil een zekere logica en voorspelbaarheid 
in de coalitievorming". 

"Wie een meerderheid heeft, gelijk hoe, is de winnaar. Daar heeft de 
burger het moeilijk mee”: 

Ik kon het niet beter schrijven. 

Wat nu ? 

Wij zien het als onze verdomde plicht om onze 2006 kiezers in de  
gemeenteraad actief te vertegenwoordigen. 

Voor de eerste maal sinds de fusies van 1976 zal een politieke partij 
die de verkiezingen gewonnen heeft, niet deelnemen aan het bestuur 
en komt de burgemeester niet uit haar rangen.

Een Lennikse primeur ... in mineur ...

Geert DE CUYPER



  Een aanrader voor de kerstboom 

  Ten slotte  

Voorkaft van het jeugdboek “De Pajotse Molenvloek” 

Het is niet onze gewoonte om publicaties te promoten , maar toch wa-
gen we ons er aan. Onlangs verscheen “De Pajotse Molenvloek” waar 
onze ondervoorzitter Hans Van Lierde de medeauteur van is. Misschien 
nog een ideetje om onder de kerstboom te leggen en zeker niet duur . 
Dit boekje kwam tot stand in samenwerking met Regionaal Landschap 
Pajottenland & Zennevallei en de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei 
en is het resultaat van het Leaderproject “Water en Wind“. 

Door de vloek van de Duivel verdwijnen de molens één voor één in het 
Pajottenland. Lukt het Jules, Anna en Jef om deze vloek te doorbreken? 
Samen met Bompa Bever gaan ze op pad in de regio om de laatste mo-
lens te redden. Tijdens hun avonturen tonen ze jou de weg van graan tot 
brood. Ze laten je kennismaken met lokale weetjes, nemen je mee naar 
de mooiste plekjes in het Pajottenland en wakkeren het molenvuur in 
je aan!  

De Pajotse molenvloek : 5 euro 
Je kan dit boek bestellen via info@erfgoedcelpz.be met vermelding 
van naam en adres. De publicaties worden opgestuurd met de post, er  
worden geen transportkosten aangerekend. 

Er wordt ons nu dikwijls gevraagd door kiezers waarom gaan we eigen-
lijk nog stemmen , het wordt toch allemaal tegen onze wil in bedisseld en 
gefoefeld. Met onze keuze wordt er absoluut geen rekening gehouden. 
In het licht van de gebeurtenissen kunnen we dit zeer goed begrijpen. 
Ik heb dan ook al dikwijls gedacht aan een citaat dat wordt toegewezen 
aan Paul Vanden Boeynants. Het geeft eigenlijk goed de reden weer 
waarom we dienen blijven te gaan stemmen : “Quand tous les dégoûtés 
seront partis, il ne restera plus que les dégoûtants. (vrij vertaald : als 
zij die walgen zijn vertrokken blijven alleen zij die walgelijk zijn over). 
Als we allen dus kritisch blijven stemmen kan er misschien ooit eens 
rekening gehouden worden met de wil van de kiezer. 

Erik O • Gemeenteraadslid Illustraties uit “De Pajotse Molenvloek” 
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