
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De visie van N-VA – Lennik² op het 

Lennikse gemeentebeleid 

N-VA – Lennik² 

Juni 2014 

# Groenstraat, lente 2014 



Selecteer de vorige edities 

van De Lennikse Tribune 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Wij wensen u van harte welkom bij de 

dertiende editie van onze digitale 

nieuwsbrief. 

De digitale nieuwsbrief en meer info 

vindt u op www.lenniksetribune.be en 

via de FaceBook pagina van De 

Lennikse Tribune. 

De nieuwsbrief verschijnt op 

maandelijkse basis, abonneren kan 

eenvoudig via mail naar 

info@lenniksetribune.be 

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. Verder in 

deze Lennikse Tribune vindt u de 

verdeling van de thema’s binnen de 

Kwadraatraad. 

De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden: 

Onze gemeenteraadsleden: 

• 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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Jaarlijks wordt in de Vlaamse 

parken de “Dag van het park” 

georganiseerd en dit vanuit het 

Vlaams Agentschap voor Natuur 

en Bos. De bedoeling is om de 

inwoners meer of weer in contact 

te brengen met het natuurschoon 

in hun eigen gemeente en dit via 

vele activiteiten. 

Educatief en sensibiliserend 

De afgelopen jaren werden er in 

Lennik telkens uitgebreide 

activiteiten georganiseerd rond 

natuur en milieu in de parken van 

Gaasbeek en Groenenberg. 

Deze activiteiten werden 

ondersteund en mede 

georganiseerd vanuit de 

gemeente Lennik samen met 

vele lokale natuur- en 

cultuurverenigingen.  

Dit waren steeds heel geslaagde 

educatieve en sensibiliserende 

activiteiten: Natuureducatie door 

Natuurpunt MOL, een bezoek 

aan het containerpark, enz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegbespaard 

Dit jaar ging de Dag van het park 

door op 18 mei, echter niet in 

Lennik.  

N-VA – Lennik² vraagt om elk 

jaar ondersteuning te geven aan 

de organisatie van het jaarlijkse 

Dag van het park. Deze 

gemeentelijke ondersteuning 

betreft de logistieke steun bij het 

plaatsen van tenten en de 

organisatie van gemeentelijke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activiteiten rond milieu en natuur. 

N-VA – Lennik² vraagt om dit uit 

te voeren in nauw overleg met de 

leden van de Lennikse 

milieuadviesraad.  

Schepen Filip Van Ginderdeuren 

antwoordde dat de Dag van het 

Park niet meer georganiseerd 

wordt in Lennik omdat er sinds 

de afslanking te weinig middelen 

en personeel zijn op De Dienst 

Vrije Tijd. 
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Pajottenland Plus is een samenwerkingsverband 

tussen 7 Pajotse gemeenten: Lennik, Gooik, 

Roosdaal, Herne, Galmaarden, Pepingen en Bever. 

Voordelen van Pajottenland Plus 

Pajottenland Plus ligt ons nauw aan het hart. Wij 

zijn er van overtuigd dat bepaalde problemen en 

uitdagingen veel beter kunnen behandeld worden in 

een bredere context dan enkel de gemeente op 

zich. De samenwerking met de andere Pajotse 

gemeenten brengt overeenstemming en overdracht 

van kennis. Daarnaast zorgt de samenwerking er 

ook voor dat er middelen ter beschikking worden 

gesteld door de overheid.  

Lennik verdient echte vertegenwoordiging 

We zien met lede ogen aan dat de vertegen-

woordiger van het Lennikse bestuur, Schepen Heidi 

Elpers meer niet dan wel aanwezig is en dit 

ondanks haar functie van ondervoorzitter.  

Lennikse prioriteiten verdienen aandacht 

Bij het begin van het jaar werd door Pajottenland 

Plus aan alle gemeenten gevraagd om een 

prioriteitenlijst op te stellen. Met schaamte 

vernamen we dat Lennik geen prioriteitenlijst heeft 

ingediend. Op de gemeenteraad deelde ze mee dat 

het toch was opgestuurd, ze vergat te melden dat 

het te laat was.  

Lennik verdient nieuwe vertegenwoordiger  

De schepen meldde fier dat ze toch de verslagen 

leest. Het is geen oneer indien men de 

vertegenwoordiging niet kan uitoefenen zoals het 

hoort, dan stelt men gewoon een vervanger aan. 

Zoals we bij het begin van de legislatuur al zeiden 

is schepen zijn geen titel maar een werkwoord. Men 

wordt er voor betaald.  

Terug naar af 

N-VA – Lennik² stelde  voor om een nieuwe 

vertegenwoordiger aan te duiden die gemotiveerd 

achter Pajottenland Plus gaat staan en er dan ook 

tijd voor kan maken. Zoals verwacht wees de 

meerderheid onze vraag af, onder het motto : hier 

maken we ons niet aan moe!  
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Rijbaankussens zetten Gaasbeek op de kaart 

NVA-Lennik² eist verbeteringen 

aan gevaarlijke rijbaankussens in 

Gaasbeek.  

Alleen al op zondag 1 juni vielen 

6 fietsers over de gevaarlijke 

obstakels. Op een gegeven 

moment waren er 2 ambulances 

tegelijkertijd fietsers aan het 

opladen voor vervoer naar 

ziekenhuizen in de buurt en werd 

de rijbaan in Gaasbeek zo 

volledig versperd.  

Historiek 

Na de vervanging van het 

wegdek in het centrum van 

Gaasbeek besliste schepen van 

openbare werken Limbourg 

afgelopen winter om de oude 

vluchtheuvel niet meer heraan te 

leggen maar in de plaats 2 

kleinere rijbaankussens uit het 

gemeentelijke depot te 

recupereren. De redenen: een 

goedkopere ingreep, maar vooral 

een makkelijkere doorgang voor 

het zwaar verkeer komende van 

de leemontginning in Vijverselen. 

Breuken, letsels en leed 

Sinds deze ingreep minder dan 3 

maanden geleden werd 

uitgevoerd zijn reeds meer dan 

20 fietsers zwaar gevallen. Eén 

van hen heeft een bekkenbreuk 

opgelopen, een andere een 

elleboogbreuk en vele andere 

verwondingen aan het gezicht en 

de armen.  

Onze fractie heeft tijdens de 

afgelopen gemeenteraden reeds 

tweemaal schepen Limbourg 

gewezen op de gevaarlijke 

situatie in Gaasbeek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aangebrachte witte strepen 

voor de rijbaankussens hebben 

duidelijk geen effect. 

Manke constructie 

Het probleem blijft immers dat de 

geplaatste rijbaankussens voor 

fietsers te steil en te kort blijven 

en ervoor zorgen dat ze zelfs bij 

lage snelheid gekatapulteerd 

worden. De verhogingen van de 

rijbaankussens zijn bijkomend 

heel moeilijk te onderscheiden 

van gewone riooldeksels, zeker 

wanneer deze in de schaduw 

liggen. De enige uitwijk-

mogelijkheid voor fietsers is in 

het midden van de baan te gaan 

rijden, ook geen ongevaarlijke 

situatie.  

Overleg met buurtbewoners 

We eisen dat deze voor fietsers 

onveilige situatie in Gaasbeek 

onmiddellijk wordt aangepakt 

door het bestuur. We stellen 

alvast zelf enkele oplossingen 

voor na gesprekken met de 

buurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 scenario’s: 

• Ten eerste dienen de huidige 

rijbaankussens verwijderd te  

worden.  

• Ten tweede kan een 

vluchtheuvel over de volledige 

breedte van de rijbaan worden 

geïnstalleerd die over een 

langere afstand doorloopt met 

een kleinere helling.  

• Ten derde kunnen ook 

snelheidscontroles het nodige 

effect hebben.  

N-VA – Lennik² volgt op 

We raden de huidige 

fietsslachtoffers aan om het 

Lennikse college ook 

verantwoordelijk te stellen voor 

de lichamelijke en/of stoffelijke 

schade die ze hebben geleden. 

De terugkerende valpartijen 

waren niet uit het regionale 

nieuws te branden (tot VRT toe).  
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Tijdens de laatste gemeenteraad 

vroeg onze fractie aan schepen 

van cultuur Filip Van 

Ginderdeuren of alle activiteiten 

die doorgaan tijdens de 

zomermaanden in Lennik 

(Lennikse Feesten en 11-juli-

viering) en in het najaar 

(jaarmarkt) zullen kunnen blijven 

doorgaan en zullen kunnen 

rekenen op de steun van zijn 

diensten. In zijn dienst vielen 

twee ontslagen en twee 

medewerkers vallen tijdelijk weg 

wegens zwangerschap.  

Vrijwilligers gezocht 

Hij maakte zich sterk dat dit wel 

zou lukken met nog anderhalve 

persoon in zijn dienst. 

Vrijwilligers zouden een tandje 

moeten bijsteken.  

We geloven dit echter niet, de 

vakantieplanning indachtig lijkt dit 

een onoverkomelijke horde. 

Een organisatie zoals de 

Lennikse Feesten kan men niet 

met een minimum aan hulp van 

de gemeente organiseren en het 

aantal vrijwilligers is niet 

onuitputtelijk..  

Elke keer minder Cultuur 

Het feit dat de Dekenij, een 

ruimte die men gebruikt voor 

culturele evenementen, wordt 

omgebouwd tot OCMW-centrum 

(voor meer dan € 300.000) toont 

nog maar eens aan dat het 

bestuur geen belang hecht aan 

cultuur .  

Door de besparingsdrang en de 

duidelijke desinteresse in cultuur 

wordt cultuur en vrije tijd door dit 

bestuur opgeofferd.  

En het kan anders 

Culturele activiteiten maken een 

band tussen inwoners, zorgen 

voor een gevoel van samen-

horigheid. Op de activiteiten in 

Lennik zijn verschillende 

gemeenten in de ronde al jaren 

zelfs een beetje jaloers omdat dit 

niet bij hen lukt. 

Of hoe een politieke meerderheid 

een warme gemeente de nek 

omdraait.  

Dienst Vrije Tijd & de Lennikse cultuur 
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Hernemen van natuurlijk beheer spaarbekken sporthal 
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Sinds enkele jaren bevindt er 

zich naast de parking van 

sporthal ‘Jo Baetens’ een uniek 

aangelegd overstromingsgebied, 

het spaarbekken. De bedoeling 

van dit spaarbekken is de 

retentie van overvloedig water 

afkomstig van stortregens en van 

de Slagvijverbeek. Overtollig 

water kan vergaard worden om 

vervolgens in een lager debiet 

verder te stromen. 

Biodiversiteit 

Door de natuurlijke inrichting van 

dit spaarbekken is dit ook een 

uitermate geschikte plaats om 

een natuurbeheer te organiseren 

met het oog op de biodiverse 

ontwikkeling van dit gebied. 

Hiertoe is het belangrijk dat de 

pioniersvegetatie laag en 

bescheiden blijft opdat zeldzame 

planten- en dierensoorten alle 

kansen krijgen om zich te 

ontwikkelen.  

Ecologisch onderhoud 

Een ideaal middel hiertoe is de 

extensieve begrazing van het 

perceel met behulp van sterke 

veesoorten, vooral schapen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zorgt niet enkel voor een mooi 

natuurlijk kader, maar spaart ook 

de loonkost voor het maaien van 

het spaarbekken uit.  

Een jaar zonder begrazing 

Vorig jaar heeft onze fractie 

reeds herhaaldelijk gevraagd of 

dit natuurlijk beheer hernomen 

kan worden. Telkens beloofde de 

schepen van milieu Heidi Elpers 

(CD&V) dat dit eerstdaags zou 

plaatsvinden. Na meer dan een 

jaar is dit nog steeds niet 

gebeurd. Eind vorig jaar werden 

er tijdelijk 2 ezels op de site 

geplaatst, maar zowel de timing 

als het soort grazer zorgden er 

voor dat het resultaat niet aan de 

verwachtingen voldeed. 

We vragen ons af waarom ook dit 

jaar nog steeds geen grazers zijn 

aangevoerd. Vanaf september 

vangt men wellicht aan met de 

uitbreiding van het spaarbekken, 

we streven ernaar om de 

biodiversiteit reeds hersteld te 

hebben vóór de aanvang van de 

werken.  

Hernemen natuurlijk beheer  

We dringen er op aan om het 

natuurlijke beheer van dit spaar- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bekken nu al te hervatten 

teneinde ook te voorkomen dat 

dit perceel op korte termijn een 

bron van natuurwoekerellende 

wordt. Afgelopen jaar (zie foto 

2013) is bewezen dat netels en 

distels welig tieren van zodra er 

geen begrazing plaats vindt. Dit 

was in sterk contrast met het 

door schapen begraasde spaar-

bekken (zie foto 2012).  

Onmiddellijk en onverwijld 

Bevoegd schepen Heidi Elpers  

bevestigde na de interpellatie 

tijdens de gemeenteraad dat de 

begrazing van het wachtbekken 

onmiddellijk en onverwijld (na 

400 dagen) zou worden 

aangepakt. We wachten af. 

2012 

2013 
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In wat volgt vindt u voor de 2 

verkiezingslijsten waarop ook 

Lennikse kandidaten terug te 

vinden waren (Kamer & Vlaams) 

een overzicht van de resultaten 

voor Lennik, een korte analyse 

en het resultaat van een 

simulatie indien deze resultaten 

gemeentelijk zouden geweest 

zijn (in deze simulatie wordt N-

VA uitgebreid tot N-VA - Lennik²). 

We hebben ons gebaseerd op de 

gedetailleerde resultaten van Het 

Nieuwsblad. 

Bij de verkiezingen voor de 

Kamer blijkt dat Open VLD 

kopstuk Maggie De Block veel 

stemmen naar zich toetrekt wat 

Open VLD een goed resultaat 

oplevert. Voor de Vlaamse 

verkiezingen speelt dat helemaal 

niet en ziet het resultaat er dan 

ook anders uit. 

Bij de top tien van de 

voorkeurstemmen is N-VA de 

enige partij waar de lokale 

kandidaat telkens de hoogste 

score van de partij haalt. 

•  N-VA 

Wel federaal (Kristien) 

Wel Vlaams (Geert) 

• Open VLD 

Niet  federaal (Filip) 

Wel Vlaams (Irina) 

• CD&V 

Niet federaal (Heidi) 

Niet Vlaams (geen kandidaat) 

• Vlaams Belang 

Niet federaal (geen kandidaat) 

Wel Vlaams (Joris) 

 

 

De Kamer van Maggie 

Voor de kamer is N-VA de 

grootste partij in Lennik.  

In de top 10 van voorkeur-

stemmen vindt men 5 kandidaten 

van CD&V, 3 van N-VA en 2 van 

Open VLD. 

De huidige meerderheidspartijen 

Open VLD & CD&V halen samen 

48.2%.  

Indien deze uitslag diegene van 

de gemeenteraadsverkiezingen 

zou zijn met N-VA - Lennik² in de 

rol van N-VA zou dit volgend 

resultaat geven in de 

zetelverdeling: 

• N-VA Lennik²  8 

• Open VLD  (LB) 7 

• CD&V   4 

De huidige meerderheid wordt 

bevestigd, de zetel van Vlaams 

belang gaat naar N-VA – Lennik².  

Maggie haalt 25% van de totaal 

uitgebrachte stemmen en een 

monsterscore van 80% in 

voorkeurstemmen per Open VLD 

stem. Het effect is zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaams parlement 

Ook voor het Vlaams parlement 

is N-VA grootste partij in Lennik.   

In de top 10 van voorkeur-

stemmen vindt men 5 kandidaten 

van N-VA, 2 van CD&V, 2 van 

Open VLD en 1 van Vlaams 

Belang. 

De huidige meerderheidspartijen 

Open VLD & CD&V halen samen 

42.7%.  

Indien deze uitslag diegene van 

de gemeenteraadsverkiezingen 

zou zijn met N-VA - Lennik² in de 

rol van N-VA zou dit volgend 

resultaat geven in de 

zetelverdeling: 

• N-VA Lennik²  9 

• Open VLD  (LB) 5 

• CD&V   4 

• Vlaams Belang  1 

De huidige meerderheid zou 

gebroken worden. 

Indien VK14 de gemeenteraad bepaalde 
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Tijdens de gemeenteraad van april besliste het 

bestuur over de invoering van de verkoop van 

waardebonnen aan het loket in het gemeentehuis. 

Deze aankoopbonnen kunnen gebruikt worden bij 

deelnemende Lennikse handelaars. 

Goed bedoeld, maar ...  

Het bestuur wil de lokale economie ondersteunen. 

Op zich een nobele gedachte, maar of deze 

maatregel enige zoden aan de dijk brengt is heel 

twijfelachtig.  

Het concept 

Elke Lennikse handelaar kan deelnemen op 

voorwaarde dat de zaak op Lenniks grondgebied 

ligt en deelname is gratis. Deelnemende 

handelaars zijn herkenbaar door een sticker aan de 

voordeur. De aankoopbon is te koop aan het 

onthaal van het gemeentehuis en verkrijgbaar voor 

€ 5.00, € 10.00 of € 20.00. De waardebon kan enkel 

besteed worden bij de deelnemende handelaars. 

De gemeente wordt door deze maatregel een 

commerciële organisatie en gaat geconfronteerd 

worden met een operationele en een 

administratieve kost. 

Hoe gaat de BTW-wetgeving worden toegepast? 

Twijfelachtig 

Het Middenstandsverbond mag dan wel positief 

staan tegenover deze invoering, de vraag blijft 

welke burger dan wel het gemeentehuis gaat 

bezoeken om er een aankoopbon aan te schaffen 

die in een Lennikse winkel kan gebruikt worden.  

Wanneer u zich een cadeaubon wil aanschaffen 

gaat u dan naar de handelaar om deze aan te 

schaffen of gaat u naar het gemeentehuis met 

beperktere openingsuren en zonder commercieel 

contact? 

Een online service, wat wel een toegevoegde 

waarde zou betekenen wegens de veel hogere 

bereikbaarheid (24/24 en 7/7) en heel beperkte 

operationele en een administratieve kost, wordt nog 

niet aangeboden. 

Een (hele kleine) bron van inkomsten  

Volgens dit akkoord is een waardebon één jaar 

geldig vanaf de aankoopdatum. Het bestuur tracht 

hiermee dus een (hele kleine) bron van inkomsten 

te genereren in de hoop dat een groot deel van het 

klein aantal kopers de bon zal laten vervallen. En 

toch tracht men dit te verkopen als een efficiënte 

handelsversterkende maatregel.  

Fried 
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Sinds meer dan tien jaar 

organiseert de gemeente Lennik 

jaarlijks een activiteit rond de 

gemeentelijke geboorte-

boomgaarden. De boomgaarden 

waren vele jaren lang een heel 

erg geapprecieerd initiatief en 

verwezenlijkte verscheidene 

doelstellingen: 

• Ontmoeting van jonge ouders 

• Een groen kader creëren 

waarin mensen elkaar 

ontmoeten 

• Een educatief karakter voor 

jonge gezinnen en kinderen 

die zich kunnen 

vereenzelvigen met hún 

boom.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot 2012 was de geboorte-

boomgaard een succesverhaal. 

Er werden in totaal 134 bomen 

aangeplant, verbonden met meer 

dan 700 geboortes. 

In verschillende deelgemeenten 

werd een geboorteboomgaard 

ontwikkeld: 

• Eizeringen: Puttekensveldweg 

• Sint-Kwintens: Den Bleek 

• Sint-Martens: Varenbergstraat 

Ontmoeting van borelingen 

De Lennikse ouders van de 

kinderen die in het voorafgaande 

jaar zijn geboren werden jaarlijks 

uitgenodigd om de geboorte-

boom van hun zoontje of 

dochtertje te aanschouwen. Dit is 

een gezellig ontmoetingsmoment 

waarop de gemeente Lennik haar 

nieuw geboren inwoners in een 

natuurlijke omgeving kon 

verwelkomen. Dit werd steeds 

ervaren als een heel aangename 

activiteit. 

Op 18 mei 2014 organiseerde 

buurgemeente Gooik nog een 

erg geapprecieerde samenkomst 

aan hun geboorteboomgaard.  

 

 

 

 

 

 

 

N-VA – Lennik² constateert 

Vorig jaar werd deze activiteit in 

Lennik niet georganiseerd. 

Tijdens de gemeenteraad van 

Juni 2013 plaatste de N-VA-

Lennik² dit op de agenda in de 

hoop het bestuur er van te 

overtuigen om dit initiatief toch 

opnieuw op te pikken. Initieel 

was de reactie van de bevoegde 

schepen Heidi Elpers (CD&V) 

heel lauw. 

Geschrapt of toch weer niet 

Dit jaar zou de aanplant van het 

geboortebos in Lennik wel 

voltooid zijn. Er is dus een nieuw 

bos aangeplant waar elke nieuw 

geboren Lennikenaar zijn of haar 

boom kan krijgen toegekend. 

N-VA – Lennik² is verbaasd dat 

de gemeente hierover nog geen 

communicatie heeft gevoerd, 

meestal doet het bestuur dit nog 

vóór de beslissing is genomen. 

N-VA – Lennik² zou graag naast 

het hernieuwen van het 

geboortebos ook de bijeenkomst 

van de nieuwgeborenen nieuw 

leven inroepen en stelt voor om: 

 

 

 

 

 

 

 

• Jaarlijks een aanplanting van 

de bomen in het geboortebos 

te organiseren  

• Tijdens het voorjaar de 

Lennikse ouders van de 

kinderen die in het 

voorgaande jaar zijn geboren 

samen te brengen  

• Voldoende middelen voorzien 

om deze activiteit op te 

luisteren: tentje, personeel, 

communicatie, ...  

Ook onmiddellijk en onverwijld 

Bevoegd schepen Heidi Elpers  

bevestigde ook hier na de 

interpellatie tijdens de gemeente-

raad dat de heropleving van de 

geboorteboomgaarden onmid-

dellijk en onverwijld (na meer dan 

400 dagen) zou worden aan-

gepakt. We wachten af. 

Bruno 
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Beste burgemeester,  

Geachte Irina,  

Ik ben de gelukkige eigenaar van een caravan 

en heb intussen vernomen dat ook u er één in 

uw bezit hebt.  

Ik zou mijn caravan graag gedurende 2 dagen 

op de Markt van Lennik plaatsen ter promotie 

van mijn nationale politieke ambities.  

Mijn caravan neemt ongeveer 2 parkeerplaatsen 

in beslag en aangezien het betalend parkeren is 

op de Markt vermoed ik dat de kostprijs 2 maal 

2 maal 2 halve dag tickets bedraagt, wat 

neerkomt op € 120,00.  

Kan u me de toestemming geven om deze 

promotie activiteit uit te voeren?  

Dank bij voorbaat  

Irina De Knop  

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 
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Erik 

Geachte Irina De Knop,  

 

Ik heb uw schrijven goed ontvangen en kan u 

bevestigen dat ik inderdaad ook de gelukkige 

eigenaar ben van een caravan.  

Via dit schrijven geef ik u de toestemming om 

uw caravan gedurende 2 dagen op de Markt 

van Lennik te plaatsen ter promotie van uw 

nationale politieke ambities.  

Wat betreft de betaling van de kostprijs van € 

120,00 zullen we wachten om te kijken of de 

oppositie geen opmerkingen heeft.  

Zo niet kunnen we het rustig vergeten.  

 

Hoogachtend,  

Burgemeester Irina De Knop 

 

Tijdens de laatste gemeenteraad werd Open VLD 

burgemeester Irina De Knop geïnterpelleerd naar de 

omstandigheden waarin haar caravan 2 dagen op 

de markt (met betalend parkeren) had gestaan ter 

promotie van haar kandidatuur voor het Vlaamse 

parlement.  

Fractieleider Geert De Cuyper vroeg welke 

modaliteiten men moet volgen om een parking voor 

twee dagen te reserveren op de markt en 

interpelleerde in welk reglement dit men moest 

zoeken. De burgemeester kon geen antwoord 

bieden behalve dat er geen reglement voor 

dergelijke zaken bestaat. Vast staat dat zij net als 

alle andere Lennikenaren parkeergeld moet betalen 

aan het parkeerbedrijf dat de concessie heeft. 

Bovendien zou ze om de twee uur haar caravan 

moeten hebben verplaatst (wat niet gebeurde). 

Bovendien schakelde ze gemeentewerklieden in om 

borden niet-parkeren te plaatsen.  

We veronderstellen dat zij dus een "uitvoerige" 

briefwisseling heeft gevoerd met het gemeentehuis. 

Dit zou als volgt kunnen gebeurd zijn (fictie) 

De aanvraag Het antwoord 
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Tijdens de gemeenteraad werd de reorganisatie 

van het gemeentepersoneel voorgesteld. Grosso 

modo stelt het bestuur dat er enkele nieuwe 

functies worden ingevoerd en dat sommige 

diensten zullen worden afgebouwd. 

Een kluwen aan opsplitsingen 

Het nieuwe organogram is heel theoretisch, 

overdreven ingewikkeld (veel interne uitleningen 

van personeel en opsplitsingen van functies) en is 

niet werkbaar  (zeker niet in geval van ziekte en 

verlof). Men moet haast een wiskundige zijn om de 

structuur te begrijpen. 

Men houdt geen rekening met het menselijke 

aspect achter dit nieuw organogram 

Daarenboven kiest het bestuur opnieuw voor een 

partijpolitieke benadering en invulling van de 

functies. Er heerst dan ook willekeur.  

Werk van de laatste 12 jaar wordt geëlimineerd 

De dienst Vrije Tijd wordt alweer zeer zwaar 

toegetakeld. Er is geen enkele reden voorhanden 

om de dienst Toerisme niet meer te laten 

ressorteren onder de dienst Vrije Tijd. Wat tijdens 

de periode 2001-2012 werd opgebouwd, wordt in 

zeer belangrijke mate afgebouwd. Recente 

voorbeelden zijn:  

• Geen deelname meer aan ‘Dag van het Park’ 

• Geen scholenbezoek meer aan ‘Wakker Lennik’ 

Eveneens zullen andere activiteiten (Lennikse 

Feesten, Elf-juliviering, Jaarmarkt, Nieuwjaarsfuif,  

…) zwaar in het gedrang komen. De logistieke 

steun aan én samenwerking met erkende 

verenigingen n.a.v. de organisatie van activiteiten 

zal nagenoeg onbestaande worden. 

Nodeloze nieuwe functie 

Er wordt niet verantwoord waarom de bevoegd-

heden en verantwoordelijkheden van de gemeente-

secretaris worden ingeperkt en overgedragen naar 

een nieuw gecreëerde functie (beleids-

ondersteuning en dienstverlening). Er is geen 

enkele reden voorhanden waarom het organogram 

op dit zeer belangrijk onderdeel plotseling wordt 

aangepast. Het college geeft ook geen enkele 

informatie vrij over de achterliggende redenen. 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 
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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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Geert 
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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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