
het meest verschijnende politiek infoblad in Lennik

V.U. ETIENNE VAN VAERENBERGH, NINOOFSESTEENWEG 236, 1750 LENNIK  •  WWW.LENNIKKWADRAAT.BE   •  ABONNEMENT: 2,50 EURO

2019 - 25STE JAARGANG - NUMMER 2

In dit nummer:

LENNIK KWADRAAT
Editoriaal

Confrontatiemodel van vorig bestuur blijft overeind  

In stilte had ik gehoopt, en na de teleurstelling van de miskenning van onze 
overwinning, dat er misschien toch wat zou veranderen in het bestuur van onze 
gemeente maar ondanks de ‘aanwinst’ van een derde partij in de meerderheid 
blijven de zelfde kwalen van vroeger overheersen. 
In plaats van eindelijk eens een visie te ontwikkelen voor de volgende tien, 
twintig jaar voor onze mooie gemeente, blijven we aanmodderen met juridische 
gevechten en aanstellen van plaatsjes in verschillende raden. Plaatsjes die worden 
uitgedeeld aan de drie partijen die de meerderheid uitmaken. Juridische gevechten 
die eigenlijk keer op keer konden worden vermeden indien men gewoon naar onze 
opmerkingen in de Raad zou luisteren.

We vertelden aan het college telkens dat men ons inziens verkeerd bezig was. En 
ze kregen meestal het deksel op hun neus. Klaarblijkelijk is de les die men kreeg 
bij de bouw of stilstand van de bouw van de gemeenteschool en waarbij onze 
fractieleider de meerderheid aanmaande om – in het belang van het gemeentebe-
stuur – toch maar eventjes te wachten, al lang vergeten. Of is het hoogmoed ? 
En deze komt steeds voor de val. Telkens tracht men de schuld van hun handelen 
en hun mislukking te verkopen door met de vinger te wijzen naar de oppositie. Zo 
wenst men steeds de confrontatie aan te gaan met de grootste fractie - die men in 
de oppositie heeft gewild - en tracht men de eigen flaters te verstoppen. 
Voor het juridisch steekspel stelt men dure juristen aan tot zelfs een professor (die 
geen gelijk haalde). Alleen de vraag stelt zich wie deze advocaten gaat betalen 
en er is maar één antwoord : u en ik. Wat ons betreft zijn onze raadgevers onze 
eigen juristen in de fractie en partij en ik moet zeggen: ze doen zeer goed werk en 
bovenal …. gratis.

De miskleunen van de laatste jaren zal u verder lezen in dit blad. 

Toch wou ik nog een opzichtig voorval van deze confrontatie-politiek aanhalen, 
namelijk het feit van het verkiezingspaneel van de burgemeester aan het ge-
meentehuis. Opvallend was dat dit paneel plotseling opdook de ochtend na de 
mededeling op de gemeenteraad dat men nauwlettend ging toezien op de plaatsing 
van de verkiezingspanelen op het openbaar domein in Lennik. En indien ze verkeerd 
werden geplaatst ging men ze wegnemen zonder pardon. Wat ze ook deden al-
hoewel met de voorkeur van panelen van één bepaalde partij. U kan al raden: een 
oppositiepartij. Dus de ochtend na deze mededeling verschijnt er plotseling aan 
de gevel van het gemeentehuis een verkiezingspaneel van de burgemeester. Onze 
voorzitter klaagde dit, terecht, onmiddellijk aan. In plaats van het opnemen van 
verantwoordelijkheid; grote ontstentenis bij de partij van de burgemeester ! En 
viel men “uit de lucht”. Sommige van hun gemeenteraadsleden opperden zelfs dat 
wij het paneel hadden gezet. Je moet het maar doen ! Alsof we ons bezighouden 
met het ophalen en stockeren van verkiezingsplaten … van andere partijen.

Nochtans het zou zeer simpel zijn om de daders te ontmaskeren (persoonlijk vind 
ik: hoe vlugger hoe liever). Of staan er geen camera’s op de Markt ? Maar neen, de 
onschuld uitspreiden… en een klacht tegen onbekenden indienen.
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Als men een beetje naspeurt op het internet kan men eigenlijk nagaan wat er 
dikwijls in het verleden gebeurde. Bij elke verkiezingstijd was er iets met de 
verkiezingspanelen van de partij van de burgemeester. Ofwel werden ze overschil-
derd met oogjes ofwel beschadigd ofwel… En telkens slaagt men er in om in de 
plaatselijke pers te halen om die vandalenstreken aan te kaarten. Of hoe men 
gratis propaganda kan voeren want eerste les in mediatraining is : of men nu 
negatief of positief in de krant staat... het belangrijkste is dat 
men in de pers geraakt. Of hoe confrontatie lonend kan zijn.

Erik O • Gemeenteraadslid

Onze fractie in Gemeenteraad en Bijzonder comité 



  Interview met Voorzitter LENNIK² 
  Etienne Van Vaerenbergh    

Sinds begin 2019 bestuurt een coalitie van Open VLD-CD&V en Groen 
de gemeente. Wat is uw oordeel over het politiek beleid van deze 
kersverse meerderheid? 

Het tot nu toe gevoerde beleid is ondermaats. 
De mismeesterde dossiers van de vorige legislatuur krijgen maar 
geen oplossing. 

De door de meerderheid zonder definitieve bouwvergunning aange-
vangen werken aan de gemeenteschool blijven maar stilliggen. En 
dit sinds maart 2018. De gemeenteschool ziet eruit als een gebombardeerd 
gebouw.  
De oplossing zal nog jaren op zich laten wachten.

Politiek geklungel en onwettelijke politieke dadingsdrang van Open VLD-CD&V 
zadelen de gemeente op met hoge bijkomende kosten

De feestzaal van het Sportcomplex Jo Baetens is sinds oktober 2017 gesloten.  
Sindsdien kunnen de verenigingen er geen gebruik van maken. Ook hier  
ontbrak een geldige bouwvergunning en toch blijft de zaal intussen gesloten.

Ik kan dit niet anders benoemen dan politiek geklungel.  

Daarenboven blijft ook de nieuwe meerderheid van Open VLD-CD&V-
Groen de blunders opstapelen.

De verkiezing van de Open VLD-kandidaten voor Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst werd nu tot tweemaal toe verbroken door de rechtbank 
omdat de nieuwe meerderheid de decretale regels aan haar laars lapt.

Wat vlot kan verlopen in alle andere Vlaamse gemeenten, is blijkbaar te hoog 
gegrepen voor de huidige Lennikse meerderheid.

Ook de verkiezingen van de gemeentelijke vertegenwoordigers in intergemeen-
telijke organen werden door de Open VLD-CD&V meerderheid herhaaldelijk op 
onwettige wijze georganiseerd zodat de Gouverneur deze telkens diende nietig 
te verklaren.

Zo diende de Gouverneur de volgende verkiezingen te vernietigen:

De verkiezing van de OCMW afgevaardigden in de Welzijnskoepel 
West-Brabant

De verkiezing in de vzw Regionaal Sociaal Verhuurkantoor De Woonkoepel

De verkiezing in de vzw Regionaal Sociaal Verhuurkantoor De Woonkoepel en 
dit voor de 2de maal.

Met andere woorden, de huidige meerderheid van Open VLD-CD&V-Groen 
blijft de blunders opstapelen door steeds nieuwe eigen onwettige kies- 
systemen uit te dokteren. 

Blijkbaar is het deze meerderheid erom te doen de N-VA - LENNIK² oppositie 
monddood te maken.
Hiervoor zijn alle middelen goed, ook het uitvinden en toepassen van onwettelijke 
stemprocedures met als enig doel te verhinderen dat N-VA - LENNIK² kandidaten 
verkozen geraken.

Nochtans is het logisch dat de fractie met de meeste verkozenen ook de gemeente 
mee kan vertegenwoordigen. Ook in de vorige legislatuur had N-VA - Lennik 
Kwadraat immers al afgevaardigden in de Welzijnskoepel en Woonkoepel.

Wat is uw conclusie? 
Het eigenzinnig en kronkelige meerderheidbeleid van Open VLD-CD&V-Groen 
begint meer en meer ondemocratische trekjes te vertonen. 
Ik vraag mij af of deze meerderheid niet volledig de pedalen kwijt is. 
Daarenboven stel ik vast dat Open VLD de Lennikse belastingbetaler de procedure- 
en advocatenkosten laat betalen die ze zelf uit eigen zak zou moeten betalen. 

Wat bedoelt U? 

N-VA - LENNIK KWADRAAT diende tot tweemaal toe bij de Rechtbank een 
procedure in te spannen tegen de onwettelijke verkiezing van de twee Open VLD 
kandidaten voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De verdediging van deze Open VLD kandidaten geschiedde op kosten van het 
OCMW, met andere woorden ook de advocatenkosten werden betaald met belas-
tinggelden, met geld van U en mij.

Volgens mij is dit ongehoord: wie haalt het in zijn hoofd advocatenkosten 
te laten betalen door de gemeenschap waar de procedure twee 
verkozenen betrof van één politieke partij?

Blijkbaar kan Open VLD zich alles veroorloven met de medewerking en de openlijke 
steun van de twee andere meerderheidspartijen CD&V en Groen.

Uw misnoegen over het nieuwe bestuur zit diep

Inderdaad.  Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het OpenVLD-CD & V-Groen 
bestuur zich schuldig maakt aan pesterijen tegenover de N-VA - LENNIK² oppositie.
Heeft men niets beter te doen in Lennik? 

Ik ga twee voorbeelden aanhalen van zulke pesterijen :

Het huidige College heeft eenzijdig beslist de gemeenteraad te verplaatsen van 
maandagavond naar donderdagavond

Het College heeft beslist een aantal verkiezingsborden te laten wegnemen, 
uitgerekend van onze kartelpartner N-VA, midden in de verkiezingsperiode 
zonder concrete voorafgaande verwittiging.

Ereburgemeester Etienne Van Vaerenbergh maakt een balans op van 
eerste half jaar nieuwe lennikse bestuurscoalitie vol blunders



Wat het eerste voorbeeld betreft (verplaatsen gemeenteraad naar  
donderdagavond) stel ik het volgende vast: 

Het OpenVLD-CD&V-Groen College  besliste, zonder overleg met de OCMW- 
en  gemeenteraadsleden, de zittingen van de gemeenteraad en OCMW raad 
te verplaatsen van maandagavond naar donderdagavond (gemeenteraad dd 
28/01/2019).

Hiertegen werd op dezelfde gemeenteraad van 28/01/2019 onmiddellijk gepro-
testeerd door fractievoorzitter Kristien Van Vaerenbergh van N-VA - LENNIK²:

“Mevr. Kristien Van Vaerenbergh haalt aan dat haar fractie hier niet mee akkoord 
kan gaan … en  meent dat het ongehoord is en geen blijk van inspraak dat deze 
wijziging in data vastgesteld werd zonder overleg met de oppositie”. 

Ook de Gouverneur van de provincie Vlaams Brabant reageert: hij onder-
schrijft deze stelling gezien per brief van 8 april 2019, gericht aan de voorzitter 
van de gemeenteraad van Lennik, waarin hij duidelijk stelt:

dat enkel de voorzitter bevoegd is om de gemeenteraad samen te roepen, dat 
een voorzitter misbruik maakt van zijn bevoegdheid door de Raad steeds bijeen te 
roepen op een tijdstip waarop het één of meerdere raadsleden, bv omwille van be-
roepsactiviteiten, systematisch onmogelijk is om de vergaderingen bij te wonen. 

Burgemeester De Knop benadrukt graag dat de oppositieraadsleden 
Kristien Van Vaerenbergh en Viviane Tielemans niet persoonlijk 

geviseerd worden door de beslissing van haar college de OCMW- en gemeen-
teraadszittingen te verplaatsen van maandagavond naar donderdagavond (Het 
Laatste Nieuws dd 13/04/2019, Regionale bladzijde Editie Pajottenland pagina 1) 
maar ze wenst wel alles onveranderd te laten zodat beide raadsleden permanent 
verhinderd worden de gemeenteraad- en OCMW-raadsvergaderingen bij te wonen.

Wat het tweede voorbeeld betreft, heb ik dienen vast te stellen dat in volle 
federale verkiezingsstrijd plots alleen verkiezingsborden van één partij, namelijk 
onze kartelpartner N-VA, door gemeentediensten in opdracht van het College af-
gebroken werden. Deze borden stonden nochtans op dezelfde plaatsen als tijdens 
meer dan tien vorige verkiezingen.

Daarenboven werden ze slechts weggenomen een maand nadat de verkiezings-
strijd reeds begonnen was en de borden er al meerdere weken stonden.   

Tot slot kan ik alleen maar vaststellen dat verkiezingsborden van andere partijen 
die zich in dezelfde situatie bevonden, niet werden weggenomen.

Ik besluit dan ook, na al deze voorbeelden, dat LENNIK² terecht bezorgd is over het 
door Open VLD-CD&V-Groen gevoerde beleid.

De vraag blijft: 
is de Open VLD-CD&V-Groen meerderheid de pedalen kwijt?

Ja, ze verliezen zich in politieke spelletjes en pestgedrag in plaats van correct 
beleid te voeren.

Feestzaal sporthal blijft al twee jaar gesloten voor verenigingen van Lennik door de Gemeente sinds oktober 2017, 
zonder aanvang van werken



Gemeenteschool : sinds maart 2018 bouwwerken stilgelegd 
Reden: werken door gemeente uitgevoerd zonder definitieve bouwvergunning



  Bestuur zet geldige werking op het spel  
  van het Bijzonder Comité Sociale Dienst OCMW
  (door Wim Durang) 

(zie ook ons vorig nummer – nu volgt het vervolg van deze soap) 

Het Lenniks bestuur slaagt er niet in om het Bijzonder Comité Sociale Dienst van 
het OCMW Lennik geldig volledig samen te stellen. Het probleem ligt bij de Lijst 
Burgemeester (OpenVLD) die twee afgevaardigden mocht aanduiden, maar dit niet 
op een wettelijke manier doet.

Al twee keer is die verkiezing ongeldig verklaard door de Raad voor  
Verkiezingsbetwistingen, dit is een rechtbank met 3 rechters. Eerst omdat hun 
voordracht niet voldeed aan de decretale vereisten (notabene vermeld op het voor-
drachtformulier zelf); meer bepaald vereisten over verschillend geslacht - waar de 
grootste lijst N-VA – LENNIK² zich wél direct correct naar schikte. 

De tweede keer (eind maart) werd de verkiezing en stemming zelf op een ongeldige 
manier gehouden, door de mandaten in 2 stembeurten te houden, in plaats van één 
stemming zoals het Decreet duidelijk voorschrijft.

Door de wettelijke regels "creatief" (maar niet legaal) om te buigen, tracht men 
de consequenties van de eigen fouten tegen elke prijs te ontlopen, maar in een 
rechtsstaat gaat dat niet zomaar.

En als klap op de vuurpijl : in mei zou dan – door een opvolgingsregeling – al een 3e 
liberale kandidaat voor éénzelfde mandaat aantreden... maar deze deed op het 
allerlaatste moment afstand! Op naar nummer 4 ?!

Er wordt dus eigenlijk maandenlang omwille van het invullen van mandaten een 
politiek spel gespeeld, dat de OCMW-werking flink bemoeilijkt. 

Omdat de kiezers recht hebben te weten hoe hun vertegenwoordigers in het Bijzon-
der Comité presteren, willen we dit hierbij tonen (zie tabel deelnames).
Opmerkelijk : gedurende twee maanden was de bestuursmeerderheid zelfs niet in 
meerderheid in het Comité, maar heeft toch constructief kunnen vergaderen - dus 
dankzij de oppositie!

Geldig beslissen

De voordracht van afgevaardigden van Lijst Burgemeester werd dus een eerste keer 
ongeldig verklaard, en vanaf april dan vernieuwd, maar ook de geldigheid van die 
verkiezingen was betwist, en op 20/05 werd ook hiervan de vernietiging bekend. 
Herkansing in juni ?

Intussen waren de liberalen toch rond de tafel komen zitten op de besloten verga-
deringen terwijl een beroepsprocedure liep die hun verkiezing zou vernietigen, en 
brachten ze zo de geldigheid van de beslissingen van het Bijzonder Comité van april 
en mei in gevaar … dus op de kap van de mensen die sociale hulp nodig hebben van 
het OCMW. 

Officieel zal in 6-9 maanden het Comité geen enkele keer voltallig vergaderd 
hebben, zoals in normale omstandigheden zou mogen verwacht worden. Tot in de 
zomer zijn 2 van de 7 mandaten (6 leden + voorzitter) niet geldig ingevuld. Gelukkig 
functioneert het Comité ook met minder leden.

Komt er een oplossing voor het OCMW in de komende maanden?

Ook in juni geraakte het niet opgelost : op de OCMW-raad van eind juni werd namelijk 
géén nieuwe verkiezing geagendeerd. De omstandig gemotiveerde uitspraak van de 
3 bevoegde rechters zal nu door de gemeente worden aangevochten bij de Raad van 
State, waardoor deze absurde toestand nog langer gaat blijven duren. 
Intussen blijven de 2 betwiste mandaten in het Bijzonder Comité (dat ook in juli, 
augustus en september werkt) nog maandenlang gewoonweg niet ingevuld.

Een nieuwe verkiezing dringt zich op voor de twee resterende mandaten, waarbij 
de krachtverhoudingen binnen de Gemeente-/Ocmw-raad meespelen. De lokale 
OpenVLD-partijleiding draagt zelf de hoofdverantwoordelijkheid voor de gemaakte 
fouten. Irina De Knop gaf op de OCMW-raad haar fout toe.

In de vorige legislatuur kon in de OCMW-beslissingsorganen nochtans positief 
samengewerkt worden. 
Het is ongezien hoe ons Lenniks OCMW nu slachtoffer is van hoog spel van bestuur-
ders als die vinden dat zijzelf boven de regels verheven staan. 

namen in groen : deelgenomen aan de stemmingen en beslissingen van het Bijzonder Comité
namen in rood : niet deelgenomen aan de stemmingen en beslissingen van het Bijzonder Comité 
namen doorstreept : verkiezing onwettig verklaard

* : niet deelgenomen aan de officiële vergaderingen wegens lopende procedure over de ongeldigheid van hun verkiezing volgens het Decreet
** : wel deelgenomen, ondanks  lopende procedure over de ongeldigheid van hun verkiezing volgens het Decreet
*** :  CD&V heeft volgens getalsterkte in  gemeente-/OCMW-raad, één lid in het Comité, maar kreeg ook de toegevoegde voorzitter in coalitieakkoord

Bestuur zet geldigheid en werking op het spel van het 
Bijzonder Comité Sociale dienst van het OCMW Lennik

DEELNAME AAN DE VERGADERINGEN/BESLISSINGEN

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI

N-VA - LENNIK² Dirk De Smedt Dirk De Smedt Dirk De Smedt Dirk De Smedt Dirk De Smedt (ziek) Dirk De Smedt

N-VA - LENNIK² Kristien Schets Kristien Schets Kristien Schets Kristien Schets Kristien Schets Kristien Schets

Lijst Burgemeester Karen De Waele * Karen De Waele * Karen De Waele * Karen De Waele ** Karen De Waele **

Lijst Burgemeester Isabelle Duerinckx * Isabelle Duerinckx * Isabelle Duerinckx * Jo Massaer ** Freddy Van Malderen

CD&V  (voorzitter) *** Yves De Muylder Yves De Muylder Yves De Muylder Yves De Muylder Yves De Muylder Yves De Muylder

CD&V Ine Vandenberghen Ine Vandenberghen Ine Vandenberghen Ine Vandenberghen Ine Vandenberghen Ine Vandenberghen

Groen An Lovato An Lovato An Lovato An Lovato An Lovato An Lovato
5 leden 4 leden 4 leden 5 leden 4 leden 5 leden

namen in groen : deelgenomen aan de stemmingen en beslissingen van het Bijzonder Comité
namen in rood : niet deelgenomen aan de stemmingen en beslissingen van het Bijzonder Comité
namen doorstreept : verkiezing onwettig verklaard

* : niet deelgenomen aan de officiële vergaderingen wegens lopende procedure over de ongeldigheid van hun verkiezing volgens het Decreet
** : wel deelgenomen, ondanks  lopende procedure over de ongeldigheid van hun verkiezing volgens het Decreet
*** :  CD&V heeft volgens getalsterkte in  gemeente-/OCMW-raad, één lid in het Comité, maar kreeg ook de toegevoegde voorzitter in coalitieakkoord



  IN HET HOEKJE VAN LENNIK²    -    Nieuw jaar halfweg !
  door Anne Wyckmans 

Het lukt, het lukt echt waar! De berg, die ik na nieuwjaar zou omstoten, is se-
rieus aan ’t afbrokkelen. Een beetje zoals 't milieu maar dan toch met één groot 
verschil... Dat ene moet dringend worden gered terwijl dat andere gerust nog wat 
verder mag afbrokkelen. Over dat milieu zal ik het een andere keer hebben. De 
mensen die me kennen, weten dat ik al heel erg m’n best doe en dat ik dat zo lang 
mogelijk zal blijven doen.

Ik geniet momenteel met mondjesmaat van het opbouwen van... een nieuwe berg. 
Mijn nieuwe berg! Hij groeit een beetje schots en scheef, helt dikwijls de verkeer-
de kant op dus... past perfect bij mij. Er zal zo nu en dan wel een rotsblok naar 
beneden tuimelen... geen probleem, ook dat hoort erbij. Ik bouw rustig verder.  
’t Nieuwe jaar is toch nog maar halfweg?

Dit met een gemeende sorry aan de wat oudere vriendinnen die me nog steeds niet 
genoeg te zien krijgen. En wanneer begin ik nu aan dat maandelijks voorlezen in 
‘Den Bleek’? Daar moet ik toch dringend werk van maken! Eerstvolgende week 
maar even naar den Bleek om iets af te spreken.

Volgens de kleinkinderen is oma trouwens ook een beetje knettergek aan ’t wor-
den want ze gaat terug naar school. Anders gezegd... ze volgt terug les. Voorlopig 
nog in ’t enkelvoud al zijn de plannen voor lessen (in ’t meervoud dus) concrete 
vormen aan ’t aannemen. Ik ben momenteel de oudere binnen een groep cursisten 
variërend tussen de 18 en 28 jaar.
Daar zit ik als oma dus tussen. Na de eerste les hebben die gasten mij als gelijk-
waardig cursist erkend. Ik voel me er goed bij. Op naar de volgende cursus en dat 
zolang ik het ‘cool’ vind. Nooit te oud om bij te leren, heet dat dan.

Vrije tijd is ook een gegeven dat plots weer bestaat... Ik MAAK vrije tijd. Als ik zin 
heb in het lezen van een boek, dan doe ik dat gewoon en zonder schuldgevoelens. 
Tja... ik zat blijkbaar dieper dan diep want... waarom schuldgevoelens bij zo’n 
levensnoodzakelijke activiteit.

En wie had er zin in die Bruegelwandeling en dan liefst met een goeie gids? Heerlijk 
wat een mens opsteekt tijdens zo’n wandeling. Ik kijk vanaf nu met een heel ande-
re blik naar de werken van Bruegel. Hebben jullie die wandeling nog niet gemaakt? 
DOEN ... en dan liefst met iemand die van wanten weet.

Een avondje over dit, een avondje over dat... een superdansoptreden zomaar in het 
park van Gaasbeek maar dan wel op een nacht dat de boel wegens te stormachtig 
(dus gevaarlijk voor de dansers) wordt afgelast. Dat maakt dan weer ruimte voor 
‘onvoorzien’ extra lekker kokkerellen. Alles heeft zo z’n voor- en nadelen ook als je 
(haha) aan de opbouw van een nieuwe berg werkt.

Heb ik dan geen verplichtingen meer? Jawel hoor... ik stop nu meteen met dit 
hoekje want ik moet dringend m’n les voor vanavond nakijken. 
Eerlijk... bijleren is SUPER... maar ik moet toegeven dat ik wat extra tijd nodig heb 
om het allemaal in dat koppeke te krijgen! Iets begrijpen is één ding maar dat iets 
ook nog onthouden? Tja, oma, bouw maar rustig verder! 

  Nieuws uit de politiezone Pajottenland
  door Christel O  

Na de verkiezingen van oktober 2018 en daaruit volgend de nieuwe gemeentebe-
sturen die vanaf januari 2019 geïnstalleerd werden, werd de samenstelling van de 
Politieraad van de Zone Pajottenland aangepast.

De 17 zetels in de nieuwe raad werden verdeeld volgens het aantal inwoners 
van de Pajotse gemeenten in januari 2018. Dit geeft als resultaat voor Bever 1, 
Galmaarden 3, Gooik 4, Herne 3, Lennik 4 en Pepingen 2 vertegenwoordigers. 

De verkozen leden voor Lennik zijn Isabelle Duerinckx en Jo Massaer van Open 
VLD, en Erik O en Christel O van NVA - LENNIK². Voorzitter van de Politieraad 
is net zoals vorige legislatuur de burgemeester van Gooik, Michel Doomst. De 6 
burgemeesters maken deel uit van het politiecollege en ook van de Politieraad.

Korpschef Hoofdcommissaris Marc Hellinckx is op 1 juni na een succesvolle 
carrière met pensioen gegaan (zie foto), en wordt in afwachting van een nieuwe 
aanstelling vervangen door CP Philippe Annys als Korpschef ad interim. 
Alvorens met pensioen te vertrekken werkte Korpschef Hellinckx nog een voorstel 
tot visietekst uit die de krijtlijnen uittekent voor de politiewerking in de periode 
2020-2025.

De beschikbare personeelsbezetting en het algemeen kader waarbinnen de politie 
in ons Pajottenland zal kunnen werken, heeft een draagvlak nodig binnen alle 
gemeentebesturen. Een groot deel van het beschikbare budget wordt immers door 
de 6 gemeenten gedragen. Alleen al de bouw van het nieuwe politiehuis op de 
Edingse Steenweg te Kester zal in het komende meerjarenplan een belangrijke 
uitgavenpost zijn.

De politiezone staat voor grote uitdagingen in de komende jaren, en moet daarvoor 
ook over de nodige middelen en manschappen kunnen beschikken. En ja, dat kost 
uiteraard geld. Van onze burgemeesters wordt verwacht dat zij het engagement 
aangaan om de veiligheid van onze Pajotse bevolking op de meest efficiënte en 
betrouwbare manier blijven garanderen. En dat zij onze politiemensen de middelen 
geeft om hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
Zij zullen hiervoor op onze volle steun kunnen rekenen. 

  IN HET HOEKJE VAN LENNIK²   
  GENDERGELIJKHEID OF WAT?
  door Anne Wyckmans    

Het was een eer om haar te mogen, te kunnen ontmoeten (nou ja) 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van N-VA – Lennik².  Ik zag haar van 
ver (eigen schuld), ik hoorde haar praten en dacht wauw… dat is een 
vrouw (vergeef me de uitdrukking) met ballen aan haar lijf!  
 Ik heb het over Assita Kanko.
Een dame om U tegen te zeggen! Een dame waar je als ‘zogezegd 
moderne, hedendaagse, Belgische vrouw’ jaloers op bent omdat ze 
duizendmaal sterker en moediger is dan de doorsnee ‘zogezegd mo-
derne, hedendaagse, Belgische vrouw’,  net door datgene wat ze heeft 
meegemaakt en waartegen ze zich dus met hand en tand verzet maar 
vooral… hoe ze dat doet en hoe ze zich INZET!    
Haar boeken (waar haalt ze de tijd?) liggen klaar om gelezen te worden 
maar ik ben bang.    Ik ben bang om datgene te lezen wat ik diep in m’n 
binnenste allemaal wel weet maar zo graag ontken. Erger nog… ik ben 
bang om met m’n neus op teveel concrete feiten gedrukt te worden. 
Feiten die ikzelf mee in stand houd en waarvan ik doe alsof ik er geen 
graten in zie. Ik ben eveneens als meisje geboren en ja, ook bij mij thuis 
bleek dat dikke pech! Als kind leerde ik al vlug dat jongens blijkbaar 
veel belangrijker waren dan meisjes...  
Als kind aanvaardde ik dat met een absoluut onbegrijpelijke  (achteraf 
beschouwd) fierheid. Ik mocht voor papa en de broers zorgen, hen 
bedienen! ... WAUW!    

Als tiener kwam ik wel in opstand maar… wat deed ik als volwassen 
vrouw om de traditiegetrouwe en zeer foute ongelijkheid te doorbre-
ken?    
Ik heb twee dochters en een zoon en heb hen, naar mijn gevoel,  zo 
gelijk mogelijk opgevoed. Daarvoor geef ik mezelf alvast een pluim.    
Ik zei hen meer dan eens: ‘Kinderen worden uiteindelijk allemaal op 
dezelfde manier gemaakt en of je nu als meisje of jongen op de wereld 
komt, is  puur en gewoon toeval dus… geen onderscheid alsjeblief!’     
Waar een basiswil is, is blijkbaar toch een weg… mijn drie volwassen 
kinderen kunnen, desnoods met vallen en opstaan, alvast hun eigen 
boontjes doppen!    
Toch betrap ik mezelf steeds opnieuw op een vorm van wrevel  wanneer 
dochters en schoondochter op hun strepen gaan staan!     
Eigenlijk zou ik daarmee zeer gelukkig moeten zijn maar ik moet eerlijk-
heidshalve toegeven dat ik me nooit volledig heb kunnen losmaken van 
de dienende opvoeding die ik toch kreeg.   
Die opvoeding zit zo diep ingebakken dat ik me niet goed zou voelen 
moest ikzelf plots op m’n strepen gaan staan. Het besef dat de meeste 
vrouwelijke leeftijdsgenoten met hetzelfde probleem zitten opge-
scheept, stemt me niet bepaald gelukkiger. Ik heb hierover de laatste  
jaren veel nagedacht. Voel ik me nu slecht in mijn vel?  

Eerlijk? Nee, nee en nog eens nee.    
Ik heb voor mezelf kunnen uitmaken dat de gelijkheid die ik zo graag 
had gewild, plus minus tot uiting komt bij mijn kinderen. Zij bepalen 
uiteindelijk toch de toekomst, of niet soms? Laat me nog maar wat ver-
der filosoferen, opstandig zijn, proberen, enne… die boeken van Assita 
Kanko ga ik echt wel lezen. Ik zal er met plezier en heel opstandig 
de poetsweek voor overslaan.

  Nieuwjaarsreceptie N-VA - Lennik Kwadraat     

Traditiegetrouw sluit de nieuwjaarsreceptie van onze groep de rij van 
de politieke partijen in Lennik. Steeds pakken we uit met verrassende 
personen als gastspreker. Dit jaar was Assita Kanko onze gast.
Assita is afkomstig uit Burkina Faso en kwam via Nederland naar ons 
België. Al vlug leerde zij Nederlands (en zeer goed).

Ze kwam wonen in Elsene en werd er verkozen tijdens de gemeen-
teraadsverkiezingen voor de MR. Later zette zij een punt achter de 
gemeentepolitiek en werd ze vooral bekend door haar ijveren voor de 
vrouwenrechten. Evenwel was de lokroep naar de politiek te groot en 
heeft ze zich recent als kandidaat bij de N-VA aangesloten. 

Zoals gewoonlijk liep de zaal goed vol. Wij danken de talrijke  
aanwezigen op onze nieuwjaarsreceptie!

VOLG DE ACTUALITEIT EN VOLG ONS OP :

 www.facebook.com/LENNIKKWADRAAT
 www.facebook.com/de.Lennikse.tribune

 https://twitter.com/lennikkwadraat

www.lennikkwadraat.be 
onze uitgebreide website vol informatie


