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Persmededeling 

Maskers van Open-VLD Lennik vallen af 

Schepen Van Ginderdeuren wil terug aan de slag, en dat is ook wat de bevolking mag verwachten: Filip Van 
Ginderdeuren is een verkozen politicus en betaald Schepen.  

Het is enkel en alleen aan het gerecht om een oordeel te vellen of de schepen al dan niet strafrechtelijke feiten zou 
gepleegd hebben. Maar tot zolang staat het leven niet stil. 

Op de jongste gemeenteraad stond al de vraag van gemeenteraadslid Wim Durang op de agenda wanneer Schepen 
Van Ginderdeuren zijn bevoegdheden opnieuw zou opnemen. 

De bevoegdheden van Schepen Van Ginderdeuren worden momenteel beperkt en minimalistisch ingevuld en 
opgevolgd, wat niet in het belang is van de Lennikse gemeenschap. Zeker niet terwijl ook nog eens de 
personeelsinvulling van de dienst Vrije Tijd aanzienlijk verminderd is.  

Burgemeester De Knop antwoordde vaag iets over (nog steeds) te maken “afspraken” en verder mochten er geen 
vragen worden gesteld over de niet-functionerende schepen: een bevestiging van hoe het er aan toe gaat in de 
huidige Lennikse ‘dictatuur’.  

Hoewel burgemeester De Knop beweert "het algemeen belang en dat van de Lennikenaren" na te streven, maakt ze 
het onmogelijk om het werk te laten uitvoeren door àlle 6 betaalde leden van het schepencollege. 

Duidelijk een interne afrekening binnen Open-VLD Lennik 

Deze week zijn de maskers afgevallen : de schepen wordt door zijn eigen partij ‘verboden’ om nog deel te nemen aan 
de Lennikse politiek. 

De “afspraken” die de lokale partijtop van Open-VLD Lennik wou maken met hun schepen over zijn terugkeer, zijn 
geen afspraken, maar een interne afrekening. Om eigen intern-partijpolitieke motieven zet burgemeester De Knop zo 
de gemeentelijke stabiliteit op het spel. 

Opnieuw blijkt dat burgemeester De Knop niet streeft naar samenhang in haar partij of haar schepencollege. 

Burgemeester De Knop spreekt zichzelf tegen: ze heeft altijd officieel gesteld dat haar schepen Van Ginderdeuren zijn 
tijd mocht nemen om te bekomen, en enkel "tijdens zijn afwezigheid" werden zijn bevoegdheden door en binnen het 
College tijdelijk herverdeeld. Nu schepen Van Ginderdeuren terug aanwezig is, spelen er blijkbaar andere 
achterliggende motieven bij de plaatselijke partijtop.  

Liever nog geeft men zo Open-VLD-bevoegdheden aan CD&V-schepenen, hoewel deze een veel kleinere partner zijn 
in de coalitie (4 CD&V-zetels in de gemeenteraad tegenover 7 voor Open-VLD). 

De recente verklaringen van burgemeester De Knop zijn tegenstrijdig en niet consequent: enerzijds zegt ze in haar 
persmededeling "Uiteraard blijft het principe gehandhaafd dat Filip Van Ginderdeuren onschuldig is tot het tegendeel 
is bewezen" en anderzijds dat er eerst "duidelijkheid" moet zijn over het resultaat van het gerechtelijk onderzoek (over 
zijn onschuld dus). 

Schijnbaar heeft de Open-VLD Lennik iets te verbergen. De echte achterliggende redenen voor het uitsluiten van 
schepen Van Ginderdeuren worden niet uitgesproken. Eens te meer heeft Open-VLD Lennik te kampen met interne 
problemen. 

Afgelopen dinsdag heeft burgemeester De Knop de collegezitting geschorst, dus eigenlijk geboycot, hoewel alle leden 
van het College aanwezig waren. Dit is ondemocratisch en getuigt niet van respect voor onze instellingen. 
Burgemeester De Knop vermeldt geen geloofwaardige redenen voor deze paniekreactie, dit geeft geen standvastige 
indruk van een persoon die aan de leiding staat van de gemeente en de openbare orde. 

Burgemeester De Knop is niet meer geloofwaardig 

De constructieve opstelling van schepen Van Ginderdeuren, die zijn taken opnieuw wil opnemen om verder te werken 
aan het uitvoeren van het bestuursakkoord, wordt beantwoord door een ‘njet’. Er is echter momenteel geen reden 
waarom schepen Van Ginderdeuren zijn bevoegdheden of mandaat niet zou kunnen heropnemen. Hem deelname 



aan de collegezitting proberen te ontzeggen is onwettig en onzinnig. Burgemeester De Knop kent de regels niet, en 
gaat haar boekje te buiten. 

Zelfs CD&V vindt het intussen te gortig worden dat het college en de bestuursmeerderheid geblokkeerd geraken door 
de strijd binnen Open-VLD Lennik, en ze eiste in een persmededeling klaarheid: "CD&V Lennik verwacht een duidelijk 
signaal en een vlugge beslissing". 

Maar wat is een "duidelijk signaal" en wat indien er geen "duidelijk signaal" komt, neemt CD&V dan collectief ontslag? 

Wat doet CD&V met het signaal van schepen Van Ginderdeuren over het respecteren van het bestuursakkoord? 

Wat denken de andere leden van de Open-VLD-fractie in Lennik van dit hoog spel? 

Ondanks het feit dat de burgemeester steeds zwaait met collegialiteit tussen de schepenen is er absoluut geen 
teamvorming en probeert iedereen zijn ding te doen. Of ligt het misschien aan de teamleider? Nog geen vier jaar 
geleden was ze betrokken in het conflict tussen Schepen Warrand (ook van de eigen partij) en Willy De Waele, wat de 
eerste al zijn bevoegdheden kostte (behalve militie) en aan De Waele zijn burgemeesterssjerp. Burgemeester De 
Knop trekt klaarblijkelijk conflicten en het zaaien van verdeeldheid in eigen kringen aan.  

Voor ons is het duidelijk: eens te meer blijkt dat het schepencollege intussen meer dan twee jaar aan het zwalpen is. 
Kapitein-Burgemeester De Knop is meer met de eigen carrière bezig, duldt geen inspraak, handelt eigengereid, remt 
dossiers van andere stuurlui in het schepencollege af. Zij vertrouwt enkel zichzelf en ziet niet dat de opgelopen averij 
niet meer te herstellen is.  

Een stuurman heeft men al proberen overboord gooien en de bestuursploeg verliest meer en meer het noorden. 
Intussen is er al een stoelendans voorbereid waarbij meer volgzame (minder kritische) matrozen staan te dringen om 
de plaats in te nemen van de ongewenste schepen. Hem wordt het leven zuur gemaakt in de hoop dat hij zelf zijn 
‘officiersstrepen’ zou afleggen. Die blijft echter in dezelfde boot zitten om de opdracht (bestuursakkoord) verder uit te 
voeren. Terwijl het schip van de bestuursmeerderheid zinkt, zit het eigen boordpersoneel elkaar te bevechten.  
Het schip heeft juist nood aan een stabiele koers. De kapitein draagt een grote verantwoordelijkheid. 

De gemeente Lennik verdient beter.  
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