
NIEUWE RADEN GEÏNSTALLEERD.
GEMEENTERAAD.
De wetgever verplichtte de gemeentelijke overheden om
reeds de eerste werkdag van januari de nieuwe gemeente-
raden te installeren. Zo geschiedde dan ook op 2 januari
om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit
gebeurde onder zeer grote belangstelling, wat
LENNIK2000 zeer verheugde. Hoe meer mensen bekom-
merd zijn voor het politieke reilen en zeilen in de gemeen-
te des te beter dit is voor de democratie en des te meer
mensen inzicht krijgen in de politieke besluitvorming
(het leren kennen van negatieve en positieve kanten van
een beslissing). 

In zijn openingsspeech benadrukte burgemeester Willy De
Waele nogmaals zijn bekommernis, een bekommernis waar
LENNIK2000 volledig achter staat, om Lennik Vlaams te
houden en verder te blijven ijveren voor de splitsing van
Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij hekelde de ondoorzichtige
geldtransferten van Vlaanderen naar Franstalig België
waardoor Vlaanderen in zijn ontwikkeling wordt gestuit
en geen echt sociaal beleid kan voeren. “De bouw van de
noodzakelijke 70.000 sociale woningen in Vlaanderen
kunnen niet worden aangevat omdat er niet genoeg finan-
ciële middelen zijn” aldus de burgemeester.

Opmerkelijk feit is ook dat de oppositie mekaar klaarblij-
kelijk goed kan vinden. 

Ondanks de verklaringen van de grote nationale tenoren
van SP.a, Groen en CD&V om nooit samen te werken met
Vlaams Belang zijn hun plaatselijke Lennikse mandataris-
sen hiervan niet zo overtuigd. 
Immers zij steunden het voorstel van raadslid Joris Van
Hauthem  (Vlaams Belang) om vooralsnog de toekomstige
OCMW-Voorzitter niet op te nemen in het Lennikse
Schepencollege. Deze mogelijkheid, die reeds werd aange-
kondigd door het vorige bestuur, wordt door de nieuwe
gemeentewet geboden en is zelfs een verplichting voor het
schepencollege dat wordt geïnstalleerd na de verkiezingen
van 2012. 

Even later gaven de twee verkozen van het Vlaams Belang
hun stemmen aan een CD&V –mandataris bij de verkie-
zing van een afgevaardigde voor de politieraad. (sic). Het
lijkt er dan ook fors op dat V.B. stemafspraken maakten
met de overige oppositiepartijen en omgekeerd. Is er “lief-
de” in de lucht tussen de vertegenwoordigers van het
Vlaams Belang, SP.a-Groen en CD&V  in de Lennikse
raad? 


