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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Wij wensen u van harte welkom bij 

de negentwintigste editie van onze 

digitale nieuwsbrief De Lennikse 

Tribune. 

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 

Kwadraatraad als schaduwkabinet 

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 Tribune vindt u een overzicht 

van de bevoegdheden van de leden 

van het schaduwkabinet. 

Een Tribune als aanspreekpunt 

voor de Lennikse burger 

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. 

 

De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden: 

Onze gemeenteraadsleden: 

• Christel O  Christel.O@lenniksetribune.be 

• Erik O  Erik.O@lenniksetribune.be 

• Geert De Cuyper (fractieleider)  Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be 

• Gun Mignon Gun.Mignon@lenniksetribune.be 

• Jasper De Bruyn  Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be 

• Kristien Van Vaerenbergh  Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be 

• Lien De Slagmeulder Lien.DeSlagmeulder@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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Elke maand De Lennikse Tribune! 

Januari 2015 Februari 2015 Maart 2015 April 2015  

Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 

Oktober 2014 

November 2014 December 2014 

Gun 

Augustus 2015 

Geen septemberuitgave 

van de Lennikse Tribune  
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Actuele politieke situatie in Lennik 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Het verval van de meerderheid is ingezet 

Andermaal werd op de gemeenteraad van Lennik 

van 26 oktober 2015 politieke geschiedenis 

geschreven. 

De Open VLD-CD&V-bestuursmeerderheid verloor 

haar meerderheidspositie bij de stemming over 

belangrijke agendapunten die betrekking hebben 

op de delegatiebevoegdheid die de gemeenteraad 

indertijd aan het schepencollege had gegeven voor 

de uitvoering van haar bestuursprogramma. 

Elders in deze Lennikse Tribune lezen jullie 

hierover meer. 

Onvrede en ruzie binnen Open VLD – CD&V 

Dit is een politiek feit dat meer dan 3 jaar geleden 

reeds voorspeld werd. 

Sinds de aanvang van de huidige legislatuur op 2 

januari 2013 heeft de Open VLD-CD&V-

meerderheid meerdere malen blijk gegeven van 

gebrek aan bestuurskracht. Het bestuur heeft er 

zich toe beperkt initiatieven aan te kondigen zonder 

ze uit te voeren. Daarenboven werden 

honderdduizenden euro’s die als achterstallige 

betalingen vanwege de provincie Vlaams-Brabant 

voor de Brandweer werden ontvangen, door ramen 

en deuren gegooid door allerhande dure en 

nutteloze studies te bestellen. 

Doch voornamelijk heeft ze aangetoond dat zij 

helemaal geen hechte groep vormt met als gevolg: 

geen beleid, veel gemor, grote achterdocht, veel 

onvrede bij de gemeentediensten en het 

verenigingsleven en vooral veel wantrouwen en 

ruzie onder de collegeleden. 

Modder gooien 

Sommige gemeenteraadsleden van de Open VLD – 

en niet de minsten – hebben van de gemeenteraad 

gebruik gemaakt om interne afrekeningen te willen 

vereffenen en met modder te gooien. 

De woorden die ere-burgemeester Willy De Waele 

en schepen Johan Limbourg in de mond hebben 

genomen, zijn een gemeenteraad onwaardig. 

Dergelijk laag-bij-de-gronds taalgebruik hoort 

nergens thuis. 

Gemeenteraadvoorzitter stond erbij en keek 

ernaar 

Op basis van het Huishoudelijk Reglement is de  

gemeenteraadsvoorzitter verplicht elk raadslid dat 

scheldwoorden, beledigende uitdrukkingen en 

persoonlijke aantijgingen uit, tot de orde te roepen. 

De voorzitter – die op voorhand zeer goed op de 

hoogte was van hetgeen door zijn partijgenoten zou 

worden voorgelezen – liet echter maar betijen 

zonder ook maar één opmerking te maken. 

Dit was een georkestreerde wanvertoning waaraan 

de gemeenteraadsvoorzitter zijn volledige 

medewerking heeft verleend. 

De voorzitter werd tijdens deze legislatuur reeds 

verscheidene malen gewezen op het feit dat hij de 

regelgeving, het huishoudelijk reglement, … totaal 

niet respecteert. Een aantal maal heeft hij 

aangekondigd dat hij in de toekomst zal trachten 

om op een correctere manier de gemeenteraad te 

gaan leiden. Telkens zorgen (externe) factoren er 

voor dat hij zijn voornemen naast zich neerlegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD&V hield zich op de vlakte 

Voor de derde maal op enkele maanden tijd moet 

de CD&V machteloos toekijken hoe de ruzies en de 

ik-cultuur van sommige Open VLD-raadsleden de 

gemeente Lennik in een zeer slecht daglicht stellen. 

De werking van de gemeente lijdt er onder. 

Voor de derde maal heeft de CD&V hiervan 

publiekelijk uitdrukkelijk afstand genomen. 

Open VLD en CD&V vormen geen bestuursploeg  

meer, maar dit was voorspelbaar! 

4 

Geert 
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Op vraag van N-VA – Lennik² 

heeft de Lennikse gemeenteraad 

opnieuw zeggenschap over de 

beslissingen van het Lennikse 

bestuur. 

De gemeenteraad keurde op 26 

oktober een voorstel van N-VA – 

Lennik² goed (10 stemmen voor 

en 9 stemmen tegen) om een 

aantal uitgebreide bevoegdheden 

van het college van 

burgemeester en schepenen 

terug toe te kennen aan de 

gemeenteraad, het orgaan dat de 

democratische keuze van de 

Lennikenaar weerspiegelt. 

Een logisch gevolg van het feit 

dat het college geen steun meer 

heeft van een meerderheid 

binnen de gemeenteraad nadat 2 

gemeenteraadsleden van Open-

VLD de meerderheid hebben 

verlaten. 

Situatie van 2007 niet meer van 

toepassing  

Tijdens de vorige legislatuur 

besliste de gemeenteraad een 

deel van haar bevoegdheden 

over te dragen aan het college. 

Het college kreeg toen binnen de 

grenzen van de wet maximale 

bevoegdheden. Deze beslissing 

was democratisch omdat de 

meerderheid van de raadsleden 

zich achter het project van het 

college van burgemeester en 

schepenen schaarde en de 

snelle en volledige uitvoering van 

dit project wou. 

Het college kon de gemeente op 

een efficiënte en snelle manier 

besturen. Het kon beslissingen 

nemen zonder tussenkomst van 

de gemeenteraad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het college heeft steun van 

slechts 9 op 19 raadsleden 

De kaarten liggen nu anders. 

Door de ontwikkelingen van de 

voorbije weken waarbij 2 

gemeenteraadsleden van Open-

VLD de meerderheid hebben 

verlaten, heeft het college nu 

slechts een minderheid van 

gemeenteraadsleden permanent 

achter zich. Het is dus niet meer 

logisch dat het college die 

uitgebreide bevoegdheden nog 

bezit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw project voor de 

komende drie jaar 

Nu het oude project van het 

bestuur niet meer gesteund wordt 

door een meerderheid van 

gemeenteraadsleden wordt het 

tijd om na te denken over een 

nieuw politiek project voor 

Lennik.  

N-VA – Lennik² is bereid een 

dergelijk nieuw project voor de 

komende drie jaar uit te schrijven 

en voor te leggen aan de 

gemeenteraad.  

De fractie doet een oproep aan 

alle gemeenteraadsleden om 

hieraan constructief mee te 

werken. 

Kristien 



OCMW Lennik verhuist toch niet naar Dekenij 
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Reeds in De Lennikse Tribune van januari 2015 

maakte N-VA – Lennik² duidelijk dat de plannen 

voor de verkoop van het huidige OCMW gebouw én 

de verhuis naar de Dekenij op een flop zou 

uitdraaien. Tijdens de laatste gemeenteraad gaf het 

bestuur schoorvoetend toe dat het plan intussen 

naar de prullenmand is verwezen.  

Aankondigingspolitiek 

Vorig jaar was er heel wat te doen omtrent de 

plannen om de Dekenij een nieuwe bestemming te 

geven. Er werd via de pers aangekondigd dat het 

OCMW-gebouw in de Frans Van der Steenstraat 

zou worden verkocht en dat de diensten zouden 

worden ondergebracht in de Dekenij. 

Haviland werd onder de arm genomen om de 

nodige aanpassingswerken te plannen en de 

uitvoering ervan op te volgen en te coördineren. Tot 

wanneer bleek dat de gemeente eigenlijk het recht 

niet heeft om op eigen houtje en zonder instemming 

van het Bisdom een totaal nieuwe bestemming te 

geven aan de Dekenij. Het was tijdens de voorbije 

legislatuur ook afgesproken dat de Lennikse 

Kerkraad over een archief- en vergaderruimte zou 

kunnen blijven beschikken, iets wat in de nieuwe 

plannen niet meer werd voorzien.  

Het project in alle stilte laten inslapen 

Een jaar geleden kwamen de verhuisplannen in de 

pers maar sindsdien is het windstil. Wanneer we als 

oppositie of gewone burger een idee willen hebben 

van waar men met dit dossier naartoe wil, kunnen 

we niet anders dan de vraag officieel stellen tijdens 

de gemeenteraad. 

OCMW voorzitter Nestor Evens antwoordde dat er 

werd aangedrongen om tot een overeenkomst te 

komen met de gemeente, maar dat het Bisdom wel 

degelijk duidelijk heeft gemaakt zijn rechten in deze 

niet op te geven. Een streep door de rekening. 

Dat de gemeente plannen maakt om haar diensten 

onder te brengen in de Dekenij en niet eens zeker 

is van het eigendomsrecht of ook geen rekening 

houdt met afspraken die tijdens een vorige 

legislatuur werden gemaakt, getuigt van weinig 

doordacht bestuur. Nu het ganse project niet 

doorgaat, werd het ook niet nodig gevonden 

hierover enige rechtzetting mee te delen. 

Gegoochel met het Lennikse budget 

Dit dossier is nogmaals een voorbeeld van de 

aankondigingspolitiek van de Open VLD - CD&V-

meerderheid. Projecten worden via de pers met 

veel bazuin de wereld ingestuurd, 

honderdduizenden euro’s worden in het budget 

voorbehouden (geld dat men had kunnen gebruiken 

voor projecten die wél kunnen gerealiseerd 

worden). In de gemeenteraad wees onze fractie er 

al herhaalde malen op dat dit project zonder de 

medewerking van het Bisdom niet zou kunnen 

worden uitgevoerd, doch onze kritiek klonk in 

dovemansoren. Nu blijkt dat het bestuur andermaal 

op haar stappen dient terug te keren. Intussen heeft 

dit opnieuw nutteloos geld gekost. 

Christel 
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Geert 

Voorzitter Lennik² 

Etienne Van Vaerenbergh 

 

Volksvertegenwoordiger & 

Gemeenteraadslid 

Kristien Van Vaerenbergh 

 

Gemeenteraadsleden 

Geert De Cuyper 

Erik O 

Christel O 

Lien De Slagmeulder 

Gun Mignon 

Wim Durang 

 

OCMW-raadsleden 

Ernest Vankelecom 

Chris Van Belle 

Viviane Tielemans 

 

 

Voorzitter N-VA Lennik 

Bé Fries  

 

Bestuur N-VA - Lennik² 

Nils Dekaezemaeker 

Guido Dieudonné 

Jasper De Bruyn 

Ines De Mesmaeker 

Julien De Mol 

Dirk De Smedt 

Bruno Moens 

Inge Muylaert 

Lieven Vandervennet 

Daniël Van der Sypt 

Bea Van Dingenen 

Hans Van Lierde 

Hilde Van Meulder 

Svea Vermeersch 

Daniël Weemaels  

Anne Wyckmans 

N-VA – Lennik² 

wenst Lennik een prachtige Jaarmarkt toe en nodigt U 

uit  in "de 7" voor een drankje en een gezellige babbel  

Van 9:00 tot 14:00 in de Albert Vanderkelenstraat 7 
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Eerder dit jaar hernieuwde de gemeente Lennik vol 

overtuiging het engagement tot verdere uitbouw van 

de verzustering die ze al 27 jaar onderhoudt met de 

gemeente Arconate (Italië). Deze verzustering werd 

opgestart onder het bewind van toenmalig 

burgemeester Etienne Van Vaerenbergh. Tot op 

vandaag wordt deze band van Europese 

verbondenheid en broederschap onderhouden, 

ondersteund door vele vrijwilligers.  

Bij het bezoek aan Arconate van onze Lennikse 

delegatie, eind mei - begin juni, zagen we langs de 

straten verwelkomingsborden waarop fier de 

verzustering met Lennik wordt vermeld.  

Andere gemeenten in de omgeving van Lennik 

vermelden hun verzusteringsbanden ook op 

verwelkomingsborden langs de invalswegen.  

Verwelkomingsborden aan vervanging toe 

In Lennik zijn deze borden, langs de belangrijkste 

invalswegen vanuit andere gemeenten, na vele 

jaren echter sterk verouderd, slecht leesbaar 

geworden of niet meer aanwezig. Ze stralen 

daardoor nog weinig positief en dynamisch 

verwelkomingsgevoel uit. De tijd is dan ook rijp om 

deze verwelkomingsborden te vernieuwen. Mooie 

borden komen bovendien de indruk ten goede die 

men krijgt wanneer men het grondgebied van 

Lennik binnenrijdt. 

Onze fractie stelt voor om in de loop van volgend 

jaar nieuwe verwelkomingsborden voor Lennik 

“Europese gemeente” met de vermelding 

“verzusterd met Arconate (Italië)”, te voorzien en te 

plaatsen langs de belangrijkste invalswegen op de 

gemeentegrens. 

Eenparig goedgekeurd! 

Gewoonlijk worden voorstellen vanuit de oppositie 

bekritiseerd of aangepast. Deze keer werd dit 

voorstel – en dat is eerder uitzonderlijk – zonder 

opmerkingen of wijzigingen, unaniem goedgekeurd!  

Het college van burgemeester en schepenen krijgt 

dan ook een lichte vrijheid hoe en wanneer ze dit 

gaan uitvoeren; wel wordt het voorzien in het 

Budget voor 2016.  

Hoop voor de toekomst. Opbouwende 

samenwerking binnen de gemeenteraad moet 

blijven kunnen; het gaat er niet steeds zo aan toe, 

maar hopelijk lukt dit nog vaker.  Onze gemeente 

kan er maar mooier op worden, en dat moet immers 

het streven zijn van allen in de gemeenteraad.  

Wim 



 

Agenda 

 

N-VA – Lennik² stuurt het bestuur 
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Gemeenteraad 

OCMW-raad 

Jaarmarkt Lennik 

Nieuwjaarsreceptie N-VA – Lennik² 

Artikel 57 van het gemeentedecreet stelt dat het college van 

burgemeester en schepenen de beraadslagingen en de besluiten van 

de gemeenteraad voorbereidt. Het voert de besluiten van de 

gemeenteraad ook uit. 

Voorstel unaniem goedgekeurd  

De gemeenteraad van juli 2015 keurde unaniem een (geamendeerde) 

motie van N-VA -Lennik² goed met betrekking tot de houding van 

Lennik omtrent het plan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond 

de Brusselse Metropolitane Gemeenschap (De Lennikse Tribune van 

juli 2015). 

In deze motie besliste de gemeenteraad om aan de Vlaamse Regering 

te vragen haar standpunt ten allen tijde te handhaven zoals 

geformuleerd onder doelstelling 7 (uitdiepen van de intergewestelijke 

samenwerking) van 'De strategie 2025 voor Brussel' van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  

De Gewesten overleggen over problemen van gewestelijk belang. 

Daarbij gaat vooral aandacht naar tewerkstelling en mobiliteit. De 

Gewesten zetten de bestaande bilaterale contacten verder en 

versterken deze waar nodig.  

In dezelfde motie verwerpt de gemeente Lennik de gelanceerde 

voorstellen van de minister President van de Brussels Hoofdstedelijke 

Regering met betrekking tot de Brusselse Metropolitane 

Gemeenschap. Deze blijken een instrument om het Waalse en het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inspraak te geven in Vlaanderen en 

een omweg om Brussel uit te breiden. Zeggenschap verwerven over de 

Brusselse ring en de creatie van een corridor tussen Brussel en Waals-

Brabant lijken de echte doelstellingen. 

N-VA – Lennik² bewaakt de kwaliteit 

Op de vraag wanneer het college deze brief rond de Metropolitane 

Gemeenschap officieel heeft overgemaakt aan de Vlaamse Regering 

blijkt dat dit pas op 19 oktober 2015 is gebeurd. Het bestuur schiet 

alweer pas in actie nadat N-VA – Lennik² wijst op onvolkomenheden. 

Een eenvoudige brief wordt pas 4 maanden na de beslissing verstuurd. 

Volgens de burgemeester komt dit omwille van de behandeling van 

andere dossiers met een hogere prioriteit. 

De brief naar Bpost omtrent de Nederlands-onkundigheid van een 

aantal postbodes bleek intussen ook verstuurd na ontvangst van 

vernoemd agendapunt. 

 

Geert Kristien 

http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 07.pdf
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Na de gemeenteraad van oktober valt er wel één en 

ander voor te leggen aan de Tribune-lezers. Elders 

in deze editie zorgen Geert en Kristien voor de 

nodige klaarheid over de recente politieke 

verschuivingen in Lennik. 

Vooraf geplande randgebeurtenissen 

Los daarvan is het interessant om te berichten over 

een “nevengebeurtenis” binnen diezelfde 

gemeenteraad: de weinig inspirerende reacties die 

werden geuit naar aanleiding van het ontslag van 

Kelly Van Vlaenderen. 

Reactie uit onverwachte hoek 

Niet Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD), 

noch fractieleidster Marie-therese Van Der Velde 

(Open-VLD) vonden het tijdens de gemeenteraad 

nodig te reageren op het plotse ontslag van Kelly 

Van Vlaenderen.  

Oud-burgemeester Willy De Waele (Open-VLD) 

vroeg het woord en ving aan met een scheldtirade. 

De voorbereide tekst die hij voorlas bij de aanvang 

van de Gemeenteraad ging de grenzen van het 

fatsoen vér voorbij. Voor iemand met zijn staat van 

dienst, voor iemand die in het verleden ook in 

aanvaring kwam met zijn partijtop en voor wie enige 

dissidente ideeën niet vreemd zijn, was een 

dergelijke aanval op zijn vroegere partijgenote 

hoogst verwonderlijk. 

Het is ongetwijfeld niet prettig om iemand te zien 

vertrekken en al helemaal niet als daardoor de 

meerderheid in de gemeenteraad in het gedrang 

komt, maar iets méér fairplay ware hier toch 

welkom geweest. Op geen enkel ogenblik lijkt men 

zich in de blauwe familie af te vragen waarom Kelly 

Van Vlaenderen een dergelijke beslissing met 

vérstrekkende gevolgen heeft genomen. En 

waarom zij liever de woede van haar ex-collega's 

over zich heen haalt dan te blijven knikken. 

Burgemeester bevestigt uitlatingen  

Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) zei dat dit 

ontslag "een donderslag bij heldere hemel" was. 

Kelly Van Vlaenderen is intussen de derde 

mandataris van haar partij die opstapt. Dit zou toch 

tot nadenken moeten stemmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een trieste vertoning 

Later tijdens de gemeenteraad bleek schepen 

Johan Limbourg (Open-VLD) het ook nodig te 

vinden om Kelly Van Vlaenderen respectloos te 

woord te staan. 

De diverse reacties en uitlatingen waren voorbereid 

want werden afgelezen en maakten duidelijk deel 

uit van een vooraf gepland scenario. 

Conclusies worden niet getrokken, uitkafferen in 

volle gemeenteraad vindt men wel noodzakelijk. 

De CD&V-fractie hield zich op de vlakte. 

Christel 



Winnaars Najaarsetentje N-VA – Lennik² 2015 
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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Het Najaaretentje van N-VA – Lennik² van oktober 

2015 in de Feestzaal Jo Baetens was opnieuw een 

groot succes. 

We danken alle bezoekers en hopen dat iedereen 

genoten heeft van de aangeboden spijzen en 

dranken. 

Uit de vele honderden deelnemers aan de tombola 

werden de deelnemers geselecteerd die het 

gezamenlijk gewicht van de 3 pompoenen het 

dichtst konden benaderden. 

In totaal wogen de 3 pompoenen samen 30 kg en 

389 g.  

 

 

 

 

 

In bijhorende tabel vindt U de 10 winnaars met 

geschatte gewicht en afwijking. 

De prijzen worden aan de betrokken personen 

overhandigd. 

Van harte gefeliciteerd en hopelijk tot op ons 46ste 

Mosselfestijn op 5, 6 en 7 maart 2016. 

11 

30 kg 389 g 

Gun 

mailto:Info@LennikseTribune.be
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Meermaals vroeg de Lennikse 

erfgoedraad in zijn 

vergaderingen aandacht te 

besteden aan de 500ste  

geboortedag van Andreas 

Masius, een humanist, diplomaat, 

intellectueel netwerker en 

geleerde van Europees niveau 

die geboren werd in Lennik.  

Eind 2013 was een delegatie van 

de erfgoed- en cultuurraad met 

schepen van  cultuur Van 

Ginderdeuren, al de gemeente 

Zevenaar gaan bezoeken, waar 

ook een Masiusplein bestaat. 

Zevenaar (nabij Nijmegen, 

Nederland) was Andreas Masius 

zijn laatste woonplaats. 

In november 2014 was er door 

de gemeente nog niets concreet 

georganiseerd in Lennik en 

agendeerde Geert De Cuyper het 

op de gemeenteraad, waarna 

een en ander in een 

stroomversnelling kwam.  

Zijn voorstel bepleitte om een 

gedenkteken (met informatie) 

aan te brengen op het Andreas 

Masiusplein en om de gehele 

Lennikse bevolking en het 

verenigingsleven te betrekken. 

De organisatie kon in handen 

worden gegeven van de 

Erfgoeddeelraad en Andreas 

Masiuskring. Op de inhuldiging 

van dit gedenkteken kon een 

delegatie van de gemeente 

Zevenaar worden uitgenodigd.  

De gemeenteraad besliste dat 

het gemeentebestuur voor een 

viering en gedenkplaat zou 

zorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan toch gedenkplaat op 

Masiusplein 

Op 17 juni vond dan uiteindelijk 

de feestelijke inhuldiging plaats 

van de gedenkplaat bij de dekenij 

aan het Masiusplein met een 

academische zitting. De 

Erfgoeddeelraad en Masiuskring 

hadden met Theodor Dunkelgrün 

een eminente en bevlogen 

spreker uit het buitenland kunnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strikken die gedoctoreerd had 

over de wereldberoemde 

koninklijke Polyglotbijbel van 

drukkerij Plantijn met een 

vooraanstaande rol voor Andreas 

Masius. Er waren die avond 

uitzonderlijk enkele waardevolle 

16de-eeuwse boeken van Masius 

(bij Plantijn) ter inkijk, er was een 

pianist van Academie Peter 

Benoit. De dekenij liep vol.  

Wim 
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Behalve redes van de gastspreker, de voorzitter 

van de Masiuskring en de burgemeester van 

Zevenaar, wilden zowel burgemeester De Knop als 

schepen Elpers ook een woordje zeggen. 

Beschamend dat beide gemeentebestuurders 

vergaten om de eigen gemeentelijke erfgoedraad te 

bedanken, die dit al zo lang had voorbereid samen 

met de Masiuskring en terecht zo fier was op het 

bereikte resultaat.  

Hoe boeiend ook, toch spijtig: deze bijzondere 

avond was enkel op uitnodiging. En dus kwam de 

gewone Lennikenaar (mogelijk ook met interesse in 

geschiedenis en Lennik) er niets over te weten. 

Alleen een foto werd achteraf  verspreid met de 

onthulling van het gedenkbord.  

Schepencollege alleen geïnteresseerd in show?  

Uit Zevenaar waren de burgemeester en een 

wethouder (schepen) hiervoor afgereisd. Het 

gehele Lennikse schepencollege (behalve Van 

Ginderdeuren) zou dan met hen naar Lenniks 

chicste restaurant getrokken zijn. Dit is behoorlijk 

ongebruikelijk. Daarna kwamen ze, allen de sjerp 

omgord, naar de Dekenij waar alles door personeel 

en diverse vrijwilligers voorbereid was en gingen 

als laatsten het intussen overvolle zaaltje binnen, 

om op de eerste rij te gaan zitten.  

Over Andreas Masius schreef de Zevenaarse 

historicus Ernest Stender een boek, maar door 

ziekte geraakte dit niet klaar tegen de 500ste 

verjaardag van deze inspirerende historische figuur.   

Op 7 november 2015 vond dan toch de presentatie 

plaats van zijn boek "De wereld van Andreas 

Masius", uitgegeven door de Cultuurhistorische 

vereniging van Zevenaar. Een Lennikse delegatie 

was erbij in Zevenaar (zo’n 250 km van Lennik), en 

de voorzitter van onze Lennikse heemkundige 

Masiuskring mocht er ook een toelichting geven. In 

Zevenaar was men bijzonder gecharmeerd met de 

internationale aandacht. De vijf afgereisde 

Lennikenaren van cultuurraad en Masiuskring, 

alsook schrijver dezes, kregen een ereplek. Na enig 

aandringen bij het gemeentebestuur had men ook 

enkele Lennikse relatiegeschenken meegekregen.  

De Zevenaarse burgemeester vond het wel 

nadrukkelijk erg jammer dat er geen enkel lid van 

het Lennikse College van burgemeester en 

schepenen gekomen was om nu de langverwachte 

boekvoorstelling in Zevenaar mee te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men zou kunnen concluderen dat onze 

gemeentebestuurders graag voor het oog van de 

camera met de eer gaan lopen bij prestigieuze 

momenten in de eigen kring, maar niet altijd hun 

verantwoordelijkheid opnemen als 

vertegenwoordiger van onze gemeente bij andere 

momenten. Dat was ook al over andere 

voorbeelden te lezen. Zeker op het culturele vlak. 

De inhoudelijke betrokkenheid is ook vaak beperkt. 

Nochtans is het mandaat er om te besturen ten 

dienste van Lennik.  

Lennik kan méér doen rond Andreas Masius  

Tot op heden hebben we niet echt informatie 

gelezen in publicaties van de gemeente over de 

figuur van Andreas Masius. Het gemeentebestuur 

laat hier kansen liggen. Het publiek betrekken bij 

wat Lennik te bieden heeft en wat er georganiseerd 

wordt, blijkt niet zo de prioriteit. Ze kozen er ook 

voor om op cultuur en personeel te besparen.   

Wij stellen voor om meer uit te pakken met deze 

interessante historische ‘wereldburger’; het kan 

zelfs een toeristische troef zijn voor onze 

gemeente. Men kan meer doen om de bevolking te 

informeren over een Lennikenaar die het zover 

schopte dat men 500 jaar later hem nog steeds 

kent en bestudeert. 

Wim 
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Het Vlaamse Gewest heeft de 

aanvraag voor de subsidiëring 

van trajectcontrole in de J. Van 

den Bosschestraat afgewezen. 

Volgens de woordvoerder van 

minister Weyts (N-VA) is de 

selectie gemaakt op basis van 

het aantal ongevallen te wijten 

aan overdreven snelheid.  

Burgemeester De Knop (Open-

VLD) meldde in de pers dat de 

afwijzing politiek gekleurd was. 

Tijdens de gemeenteraad werd 

gevraagd wat de burgemeester 

bedoelt met politieke kleuring? 

Naast de kwestie 

In een poging de vraag te 

omzeilen antwoordde de 

burgemeester met een lang 

verhaal dat niets te maken had 

met de politieke kleuring.  

Burgemeester De Knop meldde 

ook dat er sinds begin 2012 maar 

liefst 212 ongevallen werden 

geregistreerd op de gewest-

wegen N282 en de N285 samen 

en dat dit automatisch de 

subsidiëring wettigde. Dit is 

irrelevante informatie want gaat 

ver buiten de betrokken straat.  

Door Lennik behelst de N285 

(Assesteenweg) 4,7 km, de N282 

(Brusselsestraat, Algoetstraat, 

Markt, Kroonstraat en J. Van den 

Bosschestraat) 6,4 km. De J. Van 

den Bosschestraat, waar in een 

recent verleden vele, soms heel 

zware, ongevallen zijn gebeurd, 

heeft een lengte van 1,2 km, de 

betrokken straat vormt dus 10% 

van de totale lengte van N282 & 

N285 samen. Waarom voorziet 

de burgemeester geen cijfers 

over de betrokken straat? 

Niet snelheidsverlagend 

De burgemeester noemde de 

trajectcontrole verkeerdelijk een 

snelheidsverlagende maatregel. 

Trajectcontrole is een vorm van  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

controle. Snelheidsverlagende 

maatregelen zijn aanpassing van 

het wegdek, aanbrenging van 

wegversmallingen, drempels, as-

verschuivingen, …  

 

 

 

 

 

Gun 

Homogeen, Consistent & Geloofwaardig 

Van tijd tot tijd rijdt men op een weg die is ontworpen en vormgegeven 

waardoor men comfortabel én veilig 70 of 90 km/u kan rijden. De 

maximum toegelaten snelheid bedraagt echter 50 km/u of minder en 

om deze snelheid af te dwingen worden camera’s geplaatst, wordt 

trajectcontrole toegepast of wordt er geflitst. 

Natuurlijk trekt de wegbeheerder aan het langste eind, maar men kan 

zich afvragen wie bij een snelheidsovertreding de ‘schuldige’ is: 

• De weggebruiker die op grond van het wegbeeld dat hem/haar wordt 

aangeboden een veilige snelheid kiest? 

• De wegbeheerder die een wegbeeld heeft geconstrueerd dat qua 

vormgeving volledig afwijkt van de functie die de weg vervult en de 

bijbehorende toegestane snelheid? 

Eigenlijk wordt de weggebruiker misleid door de wegbeheerder. Vaak is 

inconsistentie tussen vormgeving en functie van de weg de oorzaak 

van veel misverstanden bij weggebruikers, hierdoor ook van verlies aan 

capaciteit en van een toename van de verkeersonveiligheid en 

ongevallen. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer de maximum toegelaten 

snelheid te sterk afwijkt van de snelheid waar de weg toe uitnodigt, leidt 

tot mindere concentratie, gebrek aan oplettendheid, waardoor het 

aantal ongevallen toeneemt. Een snelheidsbeperking consistent aan de 

vorm en het wegbeeld noopt elke bestuurder tot concentratie. 

Een weinig geloofwaardige snelheidsbeperking zorgt er ook voor dat de 

gemiddelde automobilist de limiet niet aanvaardt en niet naleeft wat 

heel gevaarlijk kan zijn indien andere weggebruikers als zijnde fietsers 

en voetgangers ervan uitgaan dat deze limiet wel wordt nageleefd. 

Zones waar het algemeen aanvaard wordt om de snelheid op bepaalde 

tijdstippen tijdens de dag, de week, het jaar, ... sterk te reduceren 

omwille van scholen, wandelzones, ... verdrinken vandaag de dag 

dikwijls in supergrote zones 30. Hierdoor verdwijnt de originele functie 

waar deze zones voor werden gecreëerd: het vertragen van verkeer 

aan een schoolzone bijvoorbeeld.  

Zeker op het regionale wegennet is er sprake van een allegaartje van 

wegen met verschillende vormgeving en menging van functies. 

Elke weg hoort te voldoen aan volgende drie eigenschappen: 

Homogeen, Consistent & Geloofwaardig 
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Op het einde van elke gemeenteraad volgt het 

hoofdstuk ‘varia’. Hierin kunnen leden van de raad 

vragen stellen of informatie meedelen. De punten 

aangehaald in de varia worden spijtig genoeg niet 

opgenomen in het verslag van de gemeenteraad. 

Wim 

• In de sporthal was begin deze maand een 

elektrische panne (De feestzaal waar een eetfestijn 

plaats vond, de sporthal waar VC Lennik Dames 

een match speelde & het jeugdhuis). Men moest 

op zoek naar de onlangs verplaatste 

hoofdzekeringenkast. Deze bevond zich in een 

kleine ruimte die vol gestouwd stond met 

opgeplooide tafels van de tafeltennis. De 

zekeringenkast was heel moeilijk te bereiken en 

zou onvindbaar geweest zijn indien niet één van de 

aanwezigen wist waar ze hing. Een brandblusser 

was ook niet aanwezig. Schepen Limbourg (Open-

VLD) noteert de opmerking en gaat het één en 

ander controleren. 

• Tijdens de gemeenteraad is een aantal keer de 

term N-VA fractie vermeld terwijl enkel de N-VA – 

Lennik² fractie de enige juiste term vormt. We 

vormen al 3 jaar één fractie die bestaat uit twee 

partijen: N-VA en Lennik². We hebben 

gezamenlijke en gescheiden vergaderingen.  

 Erik & Wim zijn enkel lid van Lennik² 

 Lien is enkel lid van N-VA Lennik 

 Geert, Kristien, Christel en Gun zijn lid van 

Lennik² en van N-VA Lennik 

• Vandaag heeft men letterlijk en in volle ernst de 

intellectuele capaciteiten van een 

gemeenteraadslid in vraag gesteld. De voorzitter, 

die altijd de mond vol heeft over respect, is hier 

niet in tussen gekomen en behandelt dus niet alle 

raadsleden gelijk. Dit toont een gebrek aan respect 

ten aanzien van de betrokken persoon. Dit kan niet 

geaccepteerd worden. 

• De samenwerkingsovereenkomst tussen Lennik en 

het Kasteel van Gaasbeek houdt in dat de 

Lennikenaar gratis tickets kan aanvragen voor een 

bezoek aan het kasteel. De communicatie hierover 

is beperkt, en moet telkens hernieuwd worden. Nu 

zijn de tickets maar enkele weken meer geldig. . 

De promotie is vooral gemaakt door ons 

agendapunt aan te brengen. Bijna alle tickets voor 

2015 blijken verdeeld. Schepen De Muylder 

(CD&V) bevestigt dat er elk jaar 700 tickets zullen 

beschikbaar zijn en dat deze op de juiste manier 

zullen worden aangekondigd en verdeeld. 

Gun  

• Binnenkort starten de werken aan feestzaal Jo 

Baetens. Wanneer starten deze werken en tot 

wanneer wordt de zaal verhuurd? Vorige week 

werd volgende communicatie verstuurd door de 

gemeente in antwoord op een vraag tot boeking: 

“De werken zouden starten in september 2016, 

maar een concrete timing wordt later nog 

doorgegeven. De zaal kan in oktober 2016 

momenteel nog niet bevestigd worden. Misschien 

is het aan te raden om alvast uit te kijken naar een 

andere locatie.” Schepen Limbourg (Open-VLD) is 

lichtjes verrast door deze communicatie en 

bevestigt dat binnenkort de nodige communicatie 

zal worden gevoerd én de feestzaal zeker nog een 

jaar kan gehuurd worden. 

• Op 7 november, binnen minder dan 2 weken, wordt 

in Zevenaar (NL) het boek “De wereld van Andreas 

Masius” voorgesteld,. De gemeente Lennik is daar 

reeds een aantal weken geleden op uitgenodigd. 

Gaat de gemeente Lennik in op deze uitnodiging? 

Burgemeester De Knop (Open-VLD) meldt dat er 

net (dezelfde dag als de gemeenteraad) een brief 

is verstuurd die peilt naar interesse maar er is nog 

niets gepland. 

• Wat is de stand van zaken of wat zijn de komende 

stappen omtrent de mobiliteitsstudie? De 

resultaten werden beloofd voor het najaar 2015, 

waar we intussen midden in zitten. Schepen De 

Muylder (CD&V) antwoordt dat hij zal trachten om 

dit nog in december te realiseren maar dat hij 

afhankelijk is van de timing van … het 

studiebureau.  

Lien 

• De sterretjesweide is één van de weinige 

voorstellen van N-VA – Lennik² die werden goed-

gekeurd, wat is de status van dit project? Schepen 

Limbourg (Open-VLD) meldt dat het een complex 

gegeven vormt, hij bevestigt dat er aan gewerkt 

wordt maar dat er nog een aantal obstakels 

moeten worden overwonnen. Lien meldt een 

aantal interessante voorbeelden: Haaltert & Aalst. 

Gun 



Geen schepen van dierenwelzijn in Lennik 
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Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad 

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 

De nieuwe Vlaamse regering 

heeft er bij haar aanvang voor 

gekozen om een minister van 

dierenwelzijn aan te stellen. Deze 

nieuwe bevoegdheid werd 

toegewezen aan minister Ben 

Weyts. Hij is al meer dan een jaar 

aan het werken om op dit 

beleidsthema het verschil te 

maken. Dat is dan ook te merken 

aan verschillende resultaten. 

Enkele voorbeelden: 

• Geen onverdoofd slachten 

meer op tijdelijke slachtvloeren 

• Hardere aanpak van 

dierenmishandeling 

• Verhoging van de 

verkoopleeftijd van pups en 

kittens naar 15 weken om de 

malafide puppy-import tegen 

te gaan 

• …  

Ook in Lennik is er werk aan de 

winkel op het vlak van 

dierenwelzijn, denk maar aan 

zwerfkatten of verwaarlozing van 

dieren die op een weide staan.  

 

 

 

 

 

Voorstel 

Om dit beleid lokaal te 

verankeren stelde N-VA – 

Lennik² tijdens de gemeenteraad 

van oktober voor om een 

schepen van dierenwelzijn aan te 

duiden. De schepen kon het 

aanspreekpunt worden voor alle 

vragen met betrekking tot 

dierenwelzijn en kon een gepast 

beleid uitwerken zodat ook het 

dierenwelzijn in Lennik verzekerd 

werd. 

Er werd ook voorgesteld om een 

modelbeginselverklaring van de 

provincie Vlaams-Brabant te 

ondertekenen om het 

dierenwelzijn in de gemeente te 

verbeteren. 

Het bestuur dacht er anders 

over 

Burgemeester De Knop (Open-

VLD) vond de bevoegdheid van 

schepen van dierenwelzijn 

overbodig en is van mening dat 

er al heel wat gebeurt op het vlak 

van dierenwelzijn.  

Het voorstel van de 

modelbeginselverklaring zou de 

burgemeester meenemen naar 

het college. We zijn alvast 

benieuwd naar de opvolging 

hiervan. 

N-VA – Lennik² zal niet nalaten 

om het ten volle op te nemen 

voor het welzijn van de dieren. 
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Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad in één beeld 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 
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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 

mailto:Info@LennikseTribune.be
mailto:Info@LennikseTribune.be
mailto:Info@LennikseTribune.be
mailto:Info@LennikseTribune.be

