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Onze visie op het Lennikse gemeentebeleid 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Welkom 

Wij wensen u van harte welkom bij de 

vierde editie van onze digitale 

nieuwsbrief, de eerste Lennikse 

digitale krant. 

Deze nieuwsbrief zal op regelmatige 

basis verschijnen, abonneren kan via 

mail naar: info@lenniksetribune.be. 

Tevens zal u via de FaceBook-pagina 

van De Lennikse Tribune deze krant 

kunnen lezen. 

De Kwadraatraad 

Reeds bij het begin van deze 

legislatuur groeide bij onze fractie het 

idee om “de Kwadraatraad” op te 

richten. 

Ook in het Britse parlement wordt het 

principe gebruikt waar de oppositie 

een schaduwkabinet opricht om de 

regering op te volgen. 

Elk lid van de Kwadraatraad heeft 

eigen bevoegdheden, elk in zijn of 

haar interessegebied en met zijn of 

haar kennis van zaken. 

Bevoegdheden  

Verder in deze Lennikse Tribune vindt 

u de verdeling van de thema’s binnen 

de Kwadraatraad. 

September 2013 

De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden: 

• Bruno Moens 
Bruno.Moens@lenniksetribune.be 

• Christel O 
Christel.O@lenniksetribune.be 

• Erik O 
Erik.O@lenniksetribune.be 

• Fried Ringoot  
Fried.Ringoot@lenniksetribune.be 

• Geert De Cuyper (fractieleider) 
Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be 

• Jasper De Bruyn 
Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be 

• Kristien Van Vaerenbergh 
Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be 

Onze OCMW-raadsleden: 

• Chris Van Belle 
Chris.VanBelle@lenniksetribune.be 

• Ernest Vankelecom 
Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be 

• Viviane Tielemans 
Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be 
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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Op vlaggenzoektocht door Lennik op 21 juli 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Voor sommigen is 21 juli gewoon 

een verlofdag, voor royalisten 

een hoogdag, voor republikeinen 

een dag om snel te vergeten. Elk 

heeft zijn voorkeur en die 

respecteren we ook.  

Dit jaar was 21 juli een speciale 

editie door de kroning van Filip I 

die Albert II opvolgt als koning 

der Belgen.  

Lennik heeft GPS verloren 

Lennik  ging voorheen door als 

een bastion van Vlaanderen. De  

laatste zes maanden is de koers 

echter compleet veranderd. We 

gingen er dan ook van uit dat de 

gemeente iets speciaals zou 

doen op die feestdag, of toch ten 

minste het protocol op feest-

dagen volgen.  

Alle voorgaande signalen waren 

gunstig: het beslechten van de 

vlaggenkwestie in de rangen van 

de Open VLD ten gunste van de 

Belgische vlag en het standpunt 

van ex-schepen Eddy Warrand, 

het zeer laks taalbeleid en de 

weerslag hiervan in de 

reglementen van de gemeente-

school, de uitlatingen op het vlak 

van het gebruik van het 

Nederlands tijdens de gemeente-

raad, de houding van het OCMW 

ten overstaan van anderstalige 

hulpbehoevigen. 

Heel even checken 

We gingen op pad met fototoestel 

om na te gaan hoe nauw de 

bevlagging aan het hart ligt van 

het nieuwe schepencollege. Het 

resultaat was echter bedroevend. 

Op de gemeentelijke gebouwen 

vond men soms een verdraaide 

Vlaamse Leeuw die zijn beste tijd 

had gehad. Nergens was er een 

Belgische vlag te bespeuren. 

Enkel op de Markt had men een 

beetje zijn best gedaan. 

Alhoewel, het gebouw van het 

OCMW had zich gehouden aan 

het protocol.  

Waar ligt de oorzaak? 

Hoogstwaarschijnlijk heeft de 

besparingswoede het bestuur 

parten gespeeld. De Belgische 

vlaggen waren nochtans voor 

een prikje te vinden in de 

grootwarenhuizen.  

Er is tijdens de vorige legislatuur 

regelmatig een Belgische vlag 

‘geschonken’ aan de gemeente 

Lennik. Of haalde Eddy Warrand 

steeds dezelfde uit de kast? 
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Tijdens de gemeenteraad van 

april stelde de Kwadraatraad 

voor om de verkeersborden voor 

een doorlopende straat in te 

voeren in Lennik.  

De meerderheid stemde dit 

kostenloos voorstel, als naar 

gewoonte, naar de prullenmand. 

Betekenis doorlopende straat  

Een verkeersbord voor een door-

lopende straat toont aan dat er 

voor fietsers en voetgangers wél 

de mogelijkheid bestaat om door 

te fiesten of te wandelen. Dit 

houdt in dat de zwakke weg-

gebruiker geen omwegen hoeft te 

maken om zijn of haar doel te 

bereiken. 

Het nieuwe bord moet bijdragen 

tot een beter gebruik van de 

wegen, in het bijzonder om het 

stappen en fietsen als duurzaam 

vervoermiddel te bevorderen als 

alternatief voor het autogebruik. 

Fietsers en voetgangers die een 

buurt niet kennen, zullen immers 

geneigd zijn om wegen die zijn 

aangeduid als doodlopend niet te 

gebruiken, terwijl er voor hen 

vaak een veilige doorgang is. 

Een steekproef door de Voet-

gangersbeweging toont aan dat 

70% tot 75% van de meer dan 

27.000 doodlopende straten in 

ons land eigenlijk doorlopend is. 

De doorlopende straat was in 

april nog niet in een wettekst 

gegoten maar kon op initiatief 

van de gemeente wel al worden 

ingevoerd. Veel  gemeenten 

hebben dit initiatief vorig jaar 

reeds genomen. 

Kost voor de gemeente € 0,00 

De wegbeheerders mogen het 

verkeersbord aanpassen om de 

lokale situatie te verduidelijken. 

Geert De Cuyper had opgemerkt 

dat bestaande borden heel 

eenvoudig konden worden aan-

gepast door een zelfklever aan te 

brengen op de betrokken reeds 

bestaande borden.  

Deze transparante zelfklevers 

konden gratis worden besteld 

door de gemeente. De gemeente 

kreeg dan het ‘Actiepakket 

doorlopende straten’ van het 

Steunpunt Straten met daarin 

een plan van aanpak en de set 

zelfklevers. 

Contact met de Lennikse wandel- 

en fietsverenigingen leerde dat zij 

zelf de zelfklevers wilden 

aanbrengen. 

Verwerkt in een wettekst 

Het nieuwe aanwijzingsbord werd 

intussen goedgekeurd bij Wet 

van 10 juli 2013. Het 

wetsvoorstel was een initiatief 

van Sabine Lahaye-Battheu 

(Open VLD). Nationaal komt het 

voorstel van Open VLD maar in 

Lennik wilde net die partij, zoals 

bij vele andere voorstellen van 

onze fractie, er niets van horen. 

Hoogstwaarschijnlijk zullen de 

komende maanden initiatieven 

worden genomen door het 

Lennikse college die de invoering 

van deze verkeersborden gaat 

bevestigen, met zekerheid 

gepaard gaand met artikels in de 

lokale pers, dit terwijl ze het in 

april nog naar de prullenmand 

verwezen. 

Doorlopende straat voor fietsers en voetgangers 
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Geert 

mailto:Info@LennikseTribune.be


Beter een goede buur dan een verre vriend 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Geregeld worden Lennikenaren 

geconfronteerd met asociaal 

gedrag van buurtbewoners. 

Voorbeelden zijn legio: 

- Huisdieren worden vergiftigd 

- Afval wordt verbrand in de 

achtertuin 

- Honden kunnen hun poep 

achterlaten op privé-domein 

- Afvalwater wordt geloosd in 

beken of achtertuinen 

- Afval wordt gestort langsheen 

openbare weg of op privé-

domein 

De gevolgen zijn meestal lokaal 

maar heel negatief voor de 

onmiddellijke buurt. Verlies van 

dierbare huisdieren, de kans op 

vergiftiging door illegale 

verdelgingsmiddelen, het uit-

gerookt en vergiftigd worden door 

rook en dioxines (de helft van de 

Belgische dioxine-uitstoot komt 

door het verbranden van huis-

houdelijk afval in de achtertuin), 

de verontreiniging en sterke ver-

storing van privégronden en de 

verontreiniging van ons  leef-

milieu, het raakt ons allen. 

De gemeente zou hier  korter op 

de bal kunnen spelen, samen 

met de politiediensten, door het 

beter informeren van haar 

inwoners over de gevolgen en de 

bestraffing van deze 

handelingen. Hiertoe kan ze een 

geïndividualiseerde brief sturen 

naar alle buurtbewoners met de 

contactgegevens van de milieu-

ambtenaar en de wijkagent en 

door het plaatsen van een 

opvallend informatiebord met 

hierop maandelijks het aantal 

uitgereikte boetes voor sluik-

storten, sluiklozen, sluik-

verbranden en andere lokale 

overtredingen. 

Verder zou de gemeente ook 

daadwerkelijk het directe 

aanspreekpunt kunnen vormen 

voor de melding van deze 

problemen. En dit voordat er zich 

grote problemen stellen in een 

buurt. Ze kunnen samen met de 

inwoners op zoek gaan naar  

oplossingen, door het samen-

brengen van de buurt op 

gemeentelijke overlegmomenten. 

Daar kunnen deze problemen 

besproken worden met 

gemeentelijke ambtenaren en de 

bevoegde schepenen. 

Het college meldde ons op de 

gemeenteraad dat in sommige 

buurten inderdaad dergelijke 

problemen veelvuldig voor-

komen, zoals we zelf al hadden 

ondervonden. We kunnen maar 

hopen dat het college deze 

problemen van lokale overlast 

serieus neemt, zoals onze 

buurgemeenten doen, en kordaat 

hierop reageert. We volgen dit 

alvast zelf ook van nabij op. 
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mailto:Info@LennikseTribune.be


Zaterdag  5 oktober 2013 18 - 21 u 
Zondag 6 oktober 2013 12 - 21 u 

N-VA – LENNIK² nodigen uit 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 
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Feestzaal - Gemeentelijk Sport- en Ontmoetings-centrum Jo Baetens, A. Algoetstraat 77 1750 Lennik 

NAJAARSETENTJE 
Op het menu ZALM & KIPFILET 
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Meer mobiliteit was de verkiezingsslogan 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Tijdens de volgende gemeente-

raad zal de meerderheid 

hoogstwaarschijnlijk het nieuwe 

parkeerplan goedkeuren. 

Op een infoavond werden de 

plannen uit de doeken gedaan. 

De Kwadraatraad is de mening 

toegedaan dat binnen de huidige 

meerderheid een groot aantal 

mensen aanwezig is die nu al 

beseffen dat dit zal leiden tot 

minder mobiliteit binnen de 

gemeente. En toch zal de 

goedkeuring volgen.    

Geschiedenis van de ringweg 

Het mobiliteitsplan, voorbereid 

door CVP-VLD (1994-2000) werd 

tijdens de daaropvolgende 

beleidsperiode van Lennik2000 

en Open VLD aangepast en 

ingevoerd in 2001.  

In dit plan staat een ringweg 

centraal als oplossing voor een 

vlot verkeer in Lennik centrum. De 

realiteit bewijst dit ook. De twee 

partijen die het basisidee van de 

ringweg hebben aangebracht 

verwijzen deze nu naar de 

prullenmand. 

Wanneer 6 jaar geleden de 

ringweg werd ingevoerd heeft dit 

even een inloopperiode genood-

zaakt. Intussen is echter elke 

Lennikenaar en frequente 

bezoeker gewend aan deze  

infrastructuur, de rijrichting op het 

Masiusplein, het éénrichtings-

verkeer op bepaalde plaatsen. 

Stil staan is achteruit gaan 

Het is geenszins de bedoeling 

halsstarrig vast te houden aan de 

huidige situatie.  

Elk bestuur noopt na verloop van 

tijd een evaluatie te maken en 

aanpassingen door te voeren 

waar nodig en opportuun. Of er 

echt behoefte is aan deze nieuwe 

maatregelen zal dra blijken. 

Tijdens de vorige legislatuur 

werden nieuwe parkeerplaatsen 

gecreëerd in het centrum 

waardoor het totaal opliep tot 

bijna 600 (De Schepenbank, de 

Sporthal, de Begraafplaats, Den 

Bleek, ...). Op de markt was men 

van plan betalend parkeren in te 

voeren, de rest bleef gratis voor 

Lennikenaar én bezoeker. 

Parkeerkaart, alweer belasting 

Eerst en vooral wordt door de 

nieuwe plannen een bron van 

inkomsten gecreëerd door een 

parkeerbelasting in te voeren voor 

de inwoners van het centrum. Een 

bewonerskaart koste eerst  € 125 

en intussen € 80 per wagen, een 

tweede kaart € 250 en enkel 

geldig in de nabijheid van de 

woning. 

Ter info, Gent geeft de eerste 

bewonerskaart gratis aan zijn 

inwoners. Een tweede kost € 200  

per jaar. De Antwerpse gezinnen 

krijgen zowel de eerste als de 

tweede bewonerskaart gratis. 

Het gemeentebestuur gebruikt 

heel graag de term  handels-

versterkend. De Kwadraatraad 

vermoedt echter dat dit gewoon 

een verdoken manier is om  

belastingen te heffen en dat de 

invoering van de voorgestelde 

maatregelen een tegenover-

gesteld effect zal hebben voor de 

handelszaken in Lennik centrum.  
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Minder mobiliteit wordt de realiteit 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Immobiliteit 

De Kwadraatraad is de mening 

toegedaan dat deze plannen 

immobiliteit gaan creëren. 

We nemen snel een aantal 

punten onder de loep. 

Stop 1 aan de Schoolweg 

Er wordt een stop verkeersbord 

geplaatst aan het einde van de 

Schoolweg. Voertuigen in de 

Kroonstraat moeten niet langer te 

stoppen wanneer ze de 

veelgebruikte Schoolweg kruisen 

en hoeven geen voorrang meer 

te verlenen aan het verkeer 

komende uit de Schoolweg. Het 

ongevalrisico stijgt hierdoor. Het 

verhoogt ook de kans op files in 

de Schoolweg. 

In deze straat bevindt zich ook de 

heel ruime, gratis en dus veel 

gebruikte Gronckelparking. De 

gratis parking wordt ontmoedigd, 

of anders gezegd, de kassa 

gespijsd. 

Volgens de informatie waar wij 

over beschikken is er gedurende 

de voorbije zes jaar één ongeval 

gebeurd en betrof het enkel 

blikschade.  

Stop 2 aan Prins 

Aan Prins, De Trots van Brabant, 

wordt een dubbele rijrichting 

ingevoerd. Enkelingen voeren dit 

vandaag de dag reeds uit, met 

een heel aantal bijna-ongevallen 

tot gevolg. 

In vergelijking met een zestal jaar 

geleden is men in de huidige 

situatie van één ding zeker: van 

waar men ook vertrekt in Lennik 

centrum, men heeft altijd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorrang en kan heel vlot Lennik 

verlaten. Logisch, makkelijk te 

onthouden, ook voor de mensen 

die in Lennik komen winkelen. 

Deze 2 nieuwe stop verkeers-

borden, aan de Schoolweg en 

aan Prins, zullen waarschijnlijk 

leiden tot files en onduidelijkheid, 

zowel bij het binnen als buiten 

rijden van het centrum. De 

toekomst zal uitwijzen of dit in het 

voordeel speelt van de 

handelaars in Lennik centrum? 

Meer auto’s naar Stop 1 

De Karel Keymolenstraat wordt 

éénrichtingsverkeer van Markt tot  

Ghijselenstraat, en van School-

weg tot Ghijselenstraat, beide in 

de richting van de Ghijselen-

straat. Dit houdt in dat al het 

verkeer dat van Eizeringen via de 

De Voghellaan komt en naar de 

markt wil, bijvoorbeeld om te 

winkelen, zowat gedwongen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wordt om de Schoolweg te 

nemen om het reeds onveiliger 

wordende punt nog gevaarlijker 

te maken.  

Gebruiksvriendelijkheid van de 

ringweg wordt verlaagd terwijl het 

aantal wagens dat er door moet 

rijden wordt verhoogd. 

De zwakke, hij wordt zwakker 

Op het Masiusplein wordt de 

rijrichting aangepast waardoor 

wagens het fietspad kruisen 

zonder eerst te moeten 

vertragen. Het Masiusplein 

bevindt zich in een zone 30, waar 

fietsers en voetgangers voorrang 

hebben op het autoverkeer. Het 

fietspad is enorm populair bij de 

schoolgaande jeugd. 

De auto’s hun fysieke hindernis 

elimineren en toch de fietsers 

voorrang verlenen, valt dit te 

rijmen? 
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Het seniorenfeest, een mooie bloemenhulde ... 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Elke dinsdag van de Lennikse 

feesten vindt traditiegetrouw het 

seniorenfeest plaats in de 

Sporthal Jo Baetens.  

Voortreffelijk eten 

Het geserveerde eten, verzorgd 

door traiteur van Schuerbeek, uit 

Eizeringen, was heel lekker en 

Jeugdvereniging KLJ SML stond 

alweer paraat voor de puike 

drankbediening. 

Voorspelde magere opkomst 

Minder fraai was het feit dat er dit 

jaar 30% minder senioren 

aanwezig waren.  Onze 

voorspelling tijdens de laatste 

gemeenteraad dat er heel wat 

senioren zouden afhaken door 

het betalend maken van dit feest 

bleek jammer genoeg te kloppen.  

Voor het eerst in jaren was er 

een dalende trend. Dit is in schril 

contrast met de stijgende lijn in 

het aantal deelnemers de vorige 

jaren.  

Vanaf dit jaar rekende de 

gemeente een prijs van € 17 per 

persoon aan. Reken daar nog 

een paar te betalen drankjes bij 

en een koppel heeft een rekening 

van minimum € 40. Gelukkig was 

de kwaliteit van het geserveerde 

eten voortreffelijk. 

Slechts de helft van de sporthal 

werd in beslag genomen door het 

feest, tegenover de broodnodige 

volledige sporthal de vorige 

jaren. De daling dit jaar is niet 

geleidelijk, je kan het gerust een 

‘instorting’ noemen. 

Voorbeeld van engagement  

Het feest wordt georganiseerd 

door de gemeente én het 

OCMW.  Voor de voorzitter van 

het OCMW was een aan-

wezigheid van een 10-tal minuten 

blijkbaar voldoende en werd zijn 

welkomstwoordje beperkt tot het 

voorlezen van de menukaart. 

Alles begint met respect. 

Geen verkiezingsjaar 

Al jaren steken  gemeenteraads-

leden en bestuursleden van 

voornamelijk de meerderheids-

partijen hun handen uit de 

mouwen bij het opdienen van het 

eten. Van Open VLD en CD&V 

waren er dit jaar heel erg weinig. 

Redelijk voor de hand liggend, er 

zijn dit jaar geen gemeenteraads-

verkiezingen gepland. 

Conclusie 

Het seniorenfeest is niet meer 

het feest van alle senioren van 

Lennik. Voor meer dan 120 

senioren die er verleden jaar nog 

wel bij waren is dit een brug te 

ver, principieel of financieel?  

Ook het feit dat de seniorenreis 

vanaf dit jaar voor het eerst 

betalend was, bewijst dat dit 

schepencollege  meer bezig is 

met cijfers  en berekeningen dan 

te luisteren naar wat de senior 

zelf graag wil.  
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€ 9.000.000 per jaar voor Russen of voor Lennikeranen? 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 
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Een opvallende titel, toegegeven, 

maar de realiteit is niet minder 

frappant. Alle 3.400 Lennikse 

gezinnen geven samen meer dan 

€ 9.000.000 uit aan het 

energieverbruik in hun woning. 

Het overgrote deel vloeit recht-

streeks naar het buitenland. 

Zowat alle energiebronnen voor 

de verwarming van onze woning 

moeten we invoeren. Reken even 

mee: gemiddeld per gezin 

jaarlijks 2.090 liter mazout of 

evenveel m³ gasequivalent is 

samen 7.280.000 liter aan € 0,92 

per liter maakt € 6.738.368. Olie-

sjeiks en gastsaren wrijven zich 

in de handen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor elektriciteit:: 3.500 kWh per 

gezin maakt samen 12.190.500 

kWh aan elektriciteit aan € 0,22 

per kWh maakt dit in totaal € 

2.681.910. Hier zien vooral de 

grote elektriciteitsproducenten uit 

de buurlanden ons graag komen: 

Nederland, Duitsland en vooral 

Frankrijk. 

Naast deze financiële hebben we 

ook de ecologische impact: 

jaarlijks produceren we meer dan 

22.000 ton CO2 en 33 kg 

radioactief afval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennik: een warme gemeente! 

De kost is heel groot maar dat 

betekent ook dat het potentieel 

enorm is. De gemeente kan een 

heel belangrijke rol spelen door 

de burgers te stimuleren energie-

besparende maatregelen te 

realiseren zoals het plaatsen van 

isolatie, door te garanderen dat 

de burgers in de toekomst samen 

hernieuwbare energie kunnen 

produceren. 

Eerst minder verbruiken 

De eerste stap is onze meestal 

energieverslindende woningen 

beter isoleren. Hier kan de 

gemeente zelf premies voorzien  

om de investering te drukken.  

Even belangrijk is het om de 

inwoners goed te informeren en 

te activeren. Informeren kan via 

het individueel begeleiden van 

gezinnen via woonwinkels. Het 

voorzien van informatie over 

premies, de energiesituatie van 

de woning, samenaankoopacties 

voor isolatie kan verder de stap 

tussen interesse en uitvoering 

wegnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen sterk(-er) 

Om iedereen in het energiebad te 

trekken zijn ook wijkinitiatieven 

interessant. Hierbij wordt vanuit 

een lokale werfwagen een 

volledige wijk op energievlak in 

kaart gebracht. Elke woning 

wordt bekeken wat betreft de 

huidige energiesituatie en er 

wordt berekend wat de 

belangrijkste energieprioriteiten 

zijn per woning. Vervolgens 

wordt er een samenaankoop 

georganiseerd om de renovaties 

te realiseren. Zo kan een 

volledige wijk op korte termijn 

van een energiearme naar een 

energierijke wijk transformeren. 

Gemiddeld € 874 per gezin 

Voor een relatief beperkte kost 

kan zo jaarlijks heel wat energie 

en dus ook geld bespaard 

worden, gemiddeld € 874 per 

gezin of in totaal tot € 2.700.000 

voor alle Lennikse gezinnen. Dit 

is een besparing van 40% op 

onze huidige verwarmingskost. 
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In de Kwadraatraad worden de 

bevoegdheden toegewezen en 

verdeeld onder alle leden van de 

fractie. 

Door deze verdeling is het ons 

mogelijk om gedetailleerd 

onderwerpen op te volgen en met 

kennis van zaken te oordelen 

over bestuursdaden van het 

schepencollege. 

Professionalisme 

Deze professionalisering houdt in 

dat de kwaliteit van de 

oppositievoering verbetert en er 

een heel gedetailleerde en 

overzichtelijke opvolging gebeurt. 

Deze verdeling houdt natuurlijk 

niet in dat onze 

gemeenteraadsleden zich eng 

gaan vastbijten in hun 

onderwerpen. Leden van de 

Kwadraatraad zullen hun geest 

ook open houden voor 

onderwerpen die niet onder hun 

bevoegdheid vallen om zo 

collega's bij te staan indien nodig. 

Aangezien onze fractieleden 

geen medewerkers of 

ambtenaren ter beschikking 

hebben ter ondersteuning en 

administratie worden een aantal 

complexe verantwoordelijkheden 

aan meer dan één raadslid 

toebedeeld. 

De verdeling van de 

bevoegdheden werd in een 

overzichtelijke tabel gegoten en 

is terug te vinden op volgende 

pagina, deze zal in elke Lennikse 

Tribune verschijnen. 

Indien u ideeën, opmerkingen of 

klachten hebt aangaande één 

van de vermelde bevoegdheden 

kan u in de toekomst telkens 

onmiddellijk contact opnemen 

met de betrokken persoon van de 

Kwadraatraad of via 

Info@LennikseTribune.be 
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De burger serieus nemen 

De energie die de Lennikse 

inwoner na de gerealiseerde 

energiebesparing nog nodig heeft 

kan perfect opgewekt worden 

door middel van lokale 

hernieuwbare energiebronnen 

zoals zon, wind, water en 

biomassa. Hier is het belangrijk 

dat de burger niet langer louter 

als energieconsument wordt 

beschouwd. We moeten samen 

kunnen beslissen over hoe en 

waar we de energie willen 

produceren en beheren. Onze 

verantwoordelijkheid opnemen 

staat hierbij voorop.  

Een concrete mogelijkheid is een 

coöperatief windenergieproject in 

Lennik. We weten dat 3 

windmolens volstaan om Lennik 

20 jaar lang van hernieuwbare 

elektriciteit te voorzien.  

Bovendien is het perfect mogelijk 

om deze windmolens in het 

beheer van de Lennikenaren te 

houden via een coöperatieve. 

Hierbij kan elke Lennikenaar een 

aandeel kopen en via dit aandeel 

rechtstreeks en democratisch, 1 

aandeelhouder maakt 1 stem, 

meebeslissen over de prijs van 

de groene stroom, de verdeling 

van de opbrengsten en andere 

investeringen. Op deze wijze kan 

elke Lennikenaar naast de 

financiële voordelen ook mee-

beslissen over zijn/haar energie-

bevoorrading. Enkel door deze 

betrokkenheid neemt politiek en 

economie de burger echt serieus! 

In gemeenten zoals Eeklo en 

Diksmuide is dit reeds 10 jaar 

gerealiseerd. Ook in onze 

gemeente kan dit. Dit zou alle 

inwoners van onze gemeente 

controle geven over de € 2,7 

miljoen die ze elk jaar betalen 

aan elektriciteit en zou hen via 

een lokale coöperatieve een 

bijkomend rendement van 5% per 

jaar verschaffen of € 450.000, in 

totaal dus € 3,1 miljoen. 

In totaal kunnen we zo dus bijna 

€ 6 miljoen bij de gezinnen van 

Lennik houden: € 2,7 miljoen via 

directe energiebesparing en € 3,1 

miljoen via gezamenlijk beheerde 

hernieuwbare energieinstallaties. 

Zo kunnen we al meer dan 60 % 

van ons gezamenlijk verbruik zelf 

beheren. Op middellange termijn 

kunnen we dit met behulp van 

warmtepompen, houtsnipper- en 

pelletinstallaties zelfs tot 100% 

optrekken. Op dat moment zijn 

we volledig energie-autonoom en 

kernafval- en CO2-vrij. 

Wil onze gemeente hier het 

voortouw in nemen? 

Erik 
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Gun 
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We willen via De Lennikse Tribune de 

Lennikenaar een platform aanbieden om 

creatieve ideeën, weetjes, grieven, ... over en 

door Lennik wereldkundig te maken, dit kan 

via mail naar: 

Info@LennikseTribune.be 
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