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Het krakkemikkige pad van Open VLD-CD&V 
 

 
 

Het vertrekpunt 
 
De gemeenteraadsverkiezing van 2012 leverde volgende uitslag op: 
 

• Open VLD 7 zetels 
• N-VA - LENNIK² 7 zetels 
• CD&V 4 zetels 
• Vlaams Belang 1 zetel 
 

Open VLD en CD&V vormden de nieuwe meerderheid conform hun (geheim maar  
ontkend) voorakkoord: 

• Open VLD leverde de burgemeester en 2 schepenen 
• CD&V leverde 3 schepenen 

 
 

Het krakkemikkige pad 
 
Sinds geruime tijd zit het Open VLD-CD&V bestuur in woelig vaarwater: 
 

• De meerderheid bestaat momenteel theoretisch uit 
- Open VLD 5 zetels 
- CD&V 4 zetels 
- Onafhankelijk 1 zetel 

 
• Regelmatig beschikt het Open VLD-CD&V bestuur over geen meerderheid in 

de gemeenteraad. 
• De bevoegdheden van schepenen worden afgenomen, herverdeeld en  

terug gegeven. 
• De burgemeester en de schepenen zitten mekaar voortdurend in de haren en 

beschuldigen elkaar van stilzitten, voorliegen, manipulaties, … 
 
Tot op heden voerde N-VA-LENNIK² constructief oppositie door het Open VLD-CD&V beleid 
met een open geest kritisch te analyseren en te bestrijden, maar vooral door positieve 
politieke voorstellen te doen. 
 
Vandaag dient N-VA-LENNIK² vast te stellen dat niet alleen de door Open VLD-CD&V 
gevoerde politiek in vraag dient gesteld te worden, maar dat het functioneren zelf van  
het Lennikse OpenVLD-CD&V-bestuur  ernstige vragen oproept : 
 

• Beschikt Open VLD-CD&V nog over een echte meerderheid in de gemeenteraad? 
• Kunnen de Open VLD-CD&V collegeleden nog samen door één deur gaan? 
• Beschikken de burgemeester en de schepenen nog over de morele autoriteit  

om hun ambt uit te oefenen? 
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Het antwoord op al deze vragen kan samengevat worden als volgt: 
 

Beschikt Open VLD-CD&V nog over een meerderheid in de gemeenteraad? 
 
Het is duidelijk voor iedereen dat Open VLD-CD&V niet meer over een stabiele meerderheid 
beschikt.  De ene keer hebben ze er een, de volgende keer is er geen meerderheid. 
Nadien beschuldigen de collegeleden elkaar in de pers van alles wat lelijk is om daarna terug 
over te gaan tot de orde van de dag. 
Hoe geloofwaardig is dit nog? 
 

Kunnen de Open VLD-CD&V collegeleden nog samen door één deur gaan? 
 
De vraag stellen is ze beantwoorden. 
Voor iedere normale mens zou het na de wederzijdse beschuldigen en beledigingen 
onmogelijk zijn om nog verder te werken maar blijkbaar willen Open VLD en CD&V verder 
blijven ploeteren. 
 

Beschikken de burgemeester en de schepenen nog over de morele autoriteit om 
hun ambt uit te oefenen? 
 
Het pijnlijke schouwtoneel dat opgevoerd werd naar aanleiding van de laatste gemeenteraad 
alwaar Open VLD-CD&V niet over een meerderheid beschikte, is tekenend voor het moreel 
faillissement van zowel de burgemeester als de schepenen. 

Inderdaad beweerde de burgemeester op deze gemeenteraad dat ze niet op de hoogte was 
van de reden waarom een lid van de meerderheid, tevens een schepen, niet aanwezig was op 
de gemeenteraad. 

Geen enkele van de schepenen heeft zijn mond open gedaan om de ware reden van de 
afwezigheid van de betrokken schepen mede te delen. 
Nochtans waren zowel de burgemeester als de schepenen op de hoogte van de reden 
waarom de betrokken schepen afwezig was met name zijn onvrede met de krakkemikkige 
werking van het college. 

Zowel de burgemeester als de schepenen hebben doelbewust de gemeenteraad voorgelogen 
over de ware reden van de afwezigheid van de betrokken schepen. 
Ze hebben dus doelbewust de gemeenteraad en de goegemeente voorgelogen om hun 
onenigheid en hun onderlinge ruzies te verbergen. 
 
 

De conclusie van N-VA - LENNIK² 
 
Wie kan nog vertrouwen hebben in mensen (of het nu de burgemeester is of de  
schepenen zijn) die doelbewust de waarheid niet vertellen? 
 
Wat te denken van wat zij op andere ogenblikken vertellen over door hen genomen 
bestuursdaden? 
 
Wanneer zij doelbewust de gemeenteraadsleden voorliegen over de reden van de afwezigheid 
van een schepen, wat geeft dit dan te denken over hun uitleg en rechtvaardigingen voor de 
(andere) bestuursdaden die zij stellen? 
 
Burgemeester en schepenen hebben geen enkel moreel gezag meer om hun ambt,  
dat gesteund is op vertrouwen, eerlijkheid en fairplay, nog verder uit te oefenen. 
 
N-VA - LENNIK²  staat voor een open en eerlijk beleid waar geen plaats is voor leugens en 
voor het verdoezelen van de waarheid. 


