
 

Open-VLD – CD&V-meerderheid is niet meer 

De gemeenteraad van 12 oktober 2015 heeft de Lennikse bevolking andermaal een kater bezorgd. 

Kelly Van Vlaenderen kondigde aan dat ze de Open-VLD fractie zou verlaten en zou zetelen als 

onafhankelijke. Burgemeester Irina De Knop ervoer dit als een donderslag bij heldere hemel. Op 

basis van stemgedrag van Kelly Van Vlaenderen en van Filip Van Ginderdeuren kan men besluiten 

dat het huidige bestuur op de gemeenteraad van 12 oktober jl. geen meerderheid meer had. 

Aangezien voorzitter Koenraad Ameys de gemeenteraadszitting had vastgelegd op een absoluut 

ongebruikelijk uur (9:00 in de ochtend tijdens een werkdag) kon ons gemeenteraadslid Gun Mignon 

om beroepsredenen niet aanwezig zijn. Hierdoor werden een hele reeks agendapunten niet 

goedgekeurd door staking van stemmen (9 tegen 9). Indien iedereen zou aanwezig kunnen geweest 

zijn, zouden onze agendapunten aanvaard zijn. 

Het stond in de sterren geschreven 

Bij de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 bleek reeds dat de kandidaten 

van Open-VLD geen homogene groep vormden. Enkele kandidaten werden opzettelijk buitenspel 

gezet in de hoop dat zij niet verkozen zouden worden. Irina De Knop uitte duidelijk haar 

ontgoocheling wanneer bleek dat Filip Van Ginderdeuren schepen zou worden. 

Na de verkiezingen hebben Open-VLD en CD&V er voor gekozen om een redelijk krappe 

meerderheid te vormen tegen de wil van de kiezer, N-VA - Lennik² was immers de enige lijst die er op 

vooruit was gegaan tegenover de verkiezingen van 2006. De andere lijsten hadden allemaal 

stemmen en/of zetels moeten inboeten. 

Al van bij het begin van de legislatuur is duidelijk dat de bestuursmeerderheid geen eensgezinde 

groep vormt en dat de gemeente in feite slechts door enkele personen geleid wordt zonder inspraak 

van de andere collegeleden. 

Tientallen positieve voorstellen van N-VA – Lennik² werden verworpen puur omwille van het feit dat 

ze van de oppositie kwamen. Verscheidene van onze voorstellen werden een aantal maand na 

afkeuring op de gemeenteraad toch ingevoerd, de aanschaf van automatische externe defibrillatoren 

(AED-toestel) om maar één voorbeeld te geven. 

Respect voor de beslissing 

In de internetkrant De Lennikse Tribune (www.lenniksetribune.be) en de lokale en nationale pers 

heeft men het reilen en zeilen van het bestuur van dichtbij kunnen volgen. 

Gemeenteraadslid Kelly Van Vlaenderen heeft in haar persmededeling haar persoonlijke beslissing 

toegelicht. Uit haar persbericht blijkt dat Kelly Van Vlaenderen: 

http://www.lenniksetribune.be/


- Eveneens het slachtoffer was van de machtspelletjes en de negatieve spiraal waarin Open-VLD 

zichzelf had gesleurd tijdens en na de verkiezingen 

- Niet werd betrokken bij de besluitvorming van de partijleiding 

- Zich niet kon vinden in de tegenstrijdige beslissingen van Open-VLD om de bevoegdheden van 

Filip Van Ginderdeuren af te nemen 

- Zich niet langer kon vinden in de strategie om alle voorstellen van de N-VA - Lennik² oppositie 

naar de prullenmand te verwijzen 

Het is niet omdat men op alle bestuursvergaderingen wordt uitgenodigd – dixit Irina De Knop - dat de 

democratische inspraak van ieder bestuurs- en gemeenteraadslid wordt geëerbiedigd.  

N-VA - Lennik² begrijpt de positie en het standpunt van gemeenteraadslid Kelly Van Vlaenderen en 

heeft respect voor haar persoonlijke en gedurfde beslissing.  

Wat met coalitiepartner CD&V? 

N-VA – Lennik² is benieuwd naar het standpunt van CD&V dat al meer dan een half jaar wordt 

geconfronteerd met de beslissing van Open-VLD om – zonder enige rechterlijke beslissing – de 

bevoegdheden van Filip Van Ginderdeuren eigenhandig te ontnemen. 

CD&V vraagt in een korte persmededeling van 14 oktober klaarheid, ze “verwachten duidelijke 

initiatieven en volgen de ontwikkelingen verder op.” 

Tegenstrijdigheid troef 

Open-VLD beseft blijkbaar nog niet ten volle dat ze geen meerderheid meer heeft om zelfstandig te 

besturen. Uit de eerste persverklaringen van burgemeester De Knop na de beslissing door Kelly Van 

Vlaenderen blijkt dat duidelijkheid niet de grootste betrachting is. Enerzijds laakt burgemeester De 

Knop de beslissing van Kelly Van Vlaenderen, anderzijds legt ze de fout bij ‘derden’ zonder deze te 

vernoemen.  

Burgemeester De Knop kijkt nooit in eigen boezem. De burgemeester, als hoofd van de coalitie, moet 

ervoor zorgen dat alle leden van de meerderheidsfractie zich goed voelen bij de beslissingen, 

enerzijds bijstuurt waar nodig en anderzijds diegenen over de streep trekt die niet akkoord zijn. Het 

doel is om steeds tot een eensgezinde beslissing te komen. Dit heeft soms tot gevolg dat de 

burgemeester haar eigen standpunt dient aan te passen, wat naar onze mening deze legislatuur 

amper of nooit is gebeurd. 

Wat biedt de toekomst? 

In het belang van onze gemeente en zijn inwoners is het absoluut noodzakelijk dat het huidige 

bestuur haar verantwoordelijkheid neemt. 

26 oktober 2015 vindt opnieuw de gemeenteraad plaats, dan zal blijken of de coalitie nog een 

meerderheid zal hebben. N-VA – Lennik² zal als grootste fractie in de gemeenteraad alleszins de 

verantwoordelijkheid blijven opnemen en positieve maatregelen voor onze gemeente steunen en 

indienen.  

De minderheidscoalitie zal nog meer moeten rekening houden met onze fractie. 

Geert De Cuyper 

Fractieleider N-VA – Lennik² 


