Persbericht

N-VA – LENNIK KWADRAAT

Fractie N-VA – Lennik Kwadraat roept gemeenteraad samen

Traditiegetrouw werd er in Lennik in de maand voor de gemeenteraadsverkiezingen geen
gemeenteraad meer gehouden.
Evenwel de feiten die zich recent afspeelden, sinds de vorige gemeenteraad, nog voor de
zomerperiode, zijn zo ernstig dat we noodgedwongen met deze traditie moeten breken, en
een gemeenteraadsbijeenkomst bijeenroepen.

Bij brief van dd. 12 september jl. hebben wij dan ook de voorzitter van de gemeenteraad
op de hoogte gebracht dat op verzoek van de 8 leden van onze N-VA – Lennik Kwadraat –
fractie de gemeenteraad samengeroepen dient te worden, en wel op maandag 24
september 2018 om 20 uur.

Vooreerst werd een begrotingswijziging, gestemd door de meerderheid, vernietigd door de
gouverneur.
Binnen een termijn van 60 dagen dient het college ofwel het geschorste besluit in te
trekken, gemotiveerd te rechtvaardigen of aan te passen.
Door deze nietigverklaring krijgen sommige verenigingen geen goedkope lening meer van
de gemeente, wetende dat sommige sportverenigingen reeds contracten hebben
aangegaan en hierdoor in de problemen gaan komen. Deze actie werd gepromoot door de
meerderheid waardoor sportverenigingen de deur op de neus krijgen. Men wou dit punt
ingevolge de schorsing nu overhevelen tot nà de verkiezingen.

Anderzijds loopt het qua regelgeving op stedenbouwkundig vlak totaal verkeerd. Voorheen
werd er door de vorige gemeentebesturen op gelet dat bij verkavelingen de bouwgronden
tenminste 5 are groot waren, zodat we de open ruimte konden blijven behouden.
Plotseling blijkt men hiervan, ogenschijnlijk zonder enige reden, van af te wijken. Indien
men de zaak nader bekijkt, blijken er persoonlijke redenen van één van de schepenen op te
duiken.
Verder blijkt men het ook niet nauw te nemen met de deontologie en het gevaar hierdoor
om nooit meer echt nog onafhankelijk te beslissen in belangrijke dossiers. Dergelijke
problemen moeten voor een verkiezing zeker en vast worden uitgeklaard.
Ten slotte stellen we vast dat men plotseling ingrijpende werken uitvoerde (vb. wegnemen
van snelheidsremmers) of men plant ingrijpende werken uit te voeren aan de Markt
zonder enige democratische inspraak hetzij in de adviesraden hetzij in de gemeenteraad.
Men pakt daar mee uit zonder tegensprekelijk debat wat niet kan in een democratie.
Bovendien laat men het uitschijnen of dit definitieve beslissingen zouden zijn terwijl er zelfs
geen budgetten voor zijn voorzien.

Hieruit kunnen we besluiten dat deze zaken zeker op dit belangrijk moment voor de
gemeente moeten worden uitgeklaard.

In de bijlagen vindt u meer uitleg bij onze punten.

Met vriendelijke groeten

De fractie N-VA – Lennik Kwadraat

Geert De Cuyper
Gemeenteraadslid

LENNIK, september 2018.

AGENDA GEMEENTERAAD DD. MAANDAG 24 SEPTEMBER 2018

1 Financiën – Budgetwijziging nr.1 2018 – Schorsing – vraag tot uitleg
2 Ruimtelijke ordening – verkaveling : opsplitsing – stemming
3 Voetpaden – aanleg /heraanleg te Sint-Martens-Lennik : vraag tot uitleg
4 Gebouwen – herinrichting Gemeentehuis – vraag om uitleg
5 Openbaren Werken – herinrichting Marktplein – vraag om uitleg
6 Deontologie – gebruik van middelen
7 Varia

