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Wij wensen u van harte welkom bij 
de zevenendertigste editie van De 
Lennikse Tribune, de digitale krant 
die u in detail op de hoogte houdt 
van het gemeentelijk beleid in 
Lennik. 

Deze digitale nieuwsbrief vindt u 
via www.lenniksetribune.be en via 
de FaceBook pagina van De 
Lennikse Tribune. 

De nieuwsbrief verschijnt op 
maandelijkse basis, abonneren kan 
gratis en eenvoudig via mail naar 
info@lenniksetribune.be 

Schaduwkabinet 

Reeds bij het begin van deze 
legislatuur groeide bij onze fractie 
het idee om een schaduwkabinet 
op te richten. 

Ook in het Britse parlement wordt 
het principe gebruikt waar de 
oppositie de regering opvolgt. 

Elk lid van het schaduwkabinet 
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. 

Viviane Wim Christel Geert Erik Kristien 

Kelly Gun Nils Lien Jasper G
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Het gemeentelijk budget in 2 rekeningen 

De beheers- en beleidscyclus die werd ingevoerd bij het begin van deze legislatuur splitst het 
gemeentelijk budget in 2 rekeningen:  

• De exploitatierekening voor de middelen voor de dagelijkse werking 
• Investeringsrekening voor de terreinen, gebouwen en dergelijke 

De voorziene projecten worden in een meerjarenplan gegoten en de uitvoering daarvan moet blijken 
uit de jaarrekeningen. 

De jaarrekening 2015  

Tijdens de gemeenteraad van juni werd de jaarrekening 2015 voorgesteld. De financieel beheerder 
lichtte de resultaten van het voorbije werkjaar toe. Een interessante basis om het bestuur te 
beoordelen op concrete, meetbare resultaten. Budgetten maken met ambitieuze projecten is één 
ding, al het werk verzetten om die ook effectief te realiseren is een ander verhaal.  

De financieel beheerder gaf uitvoerig uitleg over het exploitatiebudget. De ontvangsten sluiten met 
een realisatie van 97% zeer goed aan bij de prognoses. Van de geplande uitgaven werd 91% 
uitgevoerd. Deze cijfers werden in tabellen en grafieken gegoten en uitvoerig besproken. Het gaat hier 
echter over cijfers waar de gemeente weinig of geen vat op heeft. 

Waar het bestuur kan werken aan een opwaardering van onze gemeente, o.a. qua wegen en 
infrastructuur, zien we de realisaties in de investeringen. Doch over dit onderwerp kwam vanwege het 
bestuur bitter weinig informatie. Op een verslag van meer dan 300 pagina’s zou men kunnen 
verwachten dat een onderbesteding van € 5 miljoen wat achtergrondinformatie bevat. Een opsplitsing 
van de lopende projecten, een tijdlijn, de redenen van de vertraging, … Niets daarvan. Een korte 
vermelding dat er 16% uitgevoerd was, moest volstaan.  

Het was slechts na aandringen van onze fractie dat de burgemeester duidelijk tegen haar zin enige 
details prijsgaf.  

De cijfers 

Van de projecten die in 2015 deel uitmaakten van de investeringsuitgaven werd slechts 16% 
gerealiseerd. Voor het derde jaar op rij valt de realisatie van investeringsprojecten zeer mager uit. 
Lennik heeft momenteel een mooi overschot op de rekeningen. 

Uitvoering investeringen per jaar: 

2013  27%  2014  13%  2015  16% 
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Jaarrekening 2013  

• Geen nieuwe leningen opgenomen 
• Budget investeringsuitgaven: € 2,4 miljoen 
• Gerealiseerd: € 653.000 
• Verschil:  € 1,7 miljoen 

Jaarrekening 2014 

• Budget investeringsuitgaven: € 3,9 miljoen 
• Gerealiseerd:  € 493.000 
• Verschil   € 3,4 miljoen 

Het verschil wordt verklaard door onder andere: 
• Wegen en infrastructuur  

€ 317.882 i.p.v. € 942.912  
• Terreinen en gebouwen   

€ 28.425 i.p.v. € 1.475.009  
• Roerende goederen, bedoeld voor de goede 

werking van de technische dienst:  
€ 120.620 i.p.v. € 472.335  

 

 

 

 

Jaarrekening 2015 

• Budget investeringsuitgaven € 5,1 miljoen 
• Gerealiseerd:  € 822.000 
• Verschil:  € 4,3 miljoen 

Het verschil wordt verklaard door onder andere: 
• Wegen en infrastructuur               
 150.000 € i.p.v. 2.169.380 € 
• Terreinen en gebouwen                
 126.764 € i.p.v. 2.581.251 € 
• Installaties, machines en uitrusting  
 306.180 € i.p.v. 862.415 € 

Conclusie 

Intussen ligt de helft van de huidige legislatuur reeds meer dan een half jaar achter ons. De 
verwezenlijkingen door het bestuur vallen op dit moment bijzonder mager uit. De geplande projecten 
lopen steeds meer vertraging op en worden simpelweg niet uitgevoerd.  

Men krijgt de budgetten niet gespendeerd, en vindt het ook niet nodig de gemeenteraad hierover op 
een correcte manier te informeren.  

Er is totaal geen overzicht van wat nu eigenlijk naar volgende jaren wordt verschoven, welke de tijdslijn 
is in het licht van de vertragingen, en wat de impact wordt op de gemeentefinanciën en de druk die op 
de gemeentediensten wordt gelegd indien alle projecten tegelijkertijd dienen te worden beheerd. 

Veel werk, en zware leningen liggen klaar voor de volgende legislatuur met een administratie die 
onderbezet is voor de taak die haar wacht 

Wanneer men de jaarrekening van 2014 erbij haalt leest men het volgende: “De uitvoeringsgraad 
binnen de investeringskredieten bedraagt in het eerste jaar van het meerjarenplan slechts 15,63%. 
Veel projecten werden in de loop van 2014 aangevat, doch zijn op 31 december 2014 nog in uitvoering. 
De aanrekening zal pas in de loop van 2015 worden geregistreerd.” Anderhalf jaar later is daar echter 
nog steeds niets van gerealiseerd. 
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Nieuwe BTW-verplichtingen openbare instellingen 
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Sinds 1 juli 2016 zijn er nieuwe 
verplichtingen op het vlak van de toepassing 
van de BTW voor openbare instellingen zoals 
gemeenten en OCMW’s.  

In het btw-verhaal speelt de overheid een 
bijzondere rol, zeker wanneer deze diensten 
levert aan haar burgers. Door haar 
activiteiten neemt de overheid immers deel 
aan het economisch leven. De overheid is 
echter in principe niet btw-plichtig. Als de 
overheid diensten presteert die ook door 
belastingplichtige ondernemingen worden 
geleverd, zou er oneerlijke concurrentie 
kunnen ontstaan tussen de overheid en de 
bedrijfswereld. 

Wanneer sommige diensten die openbare 
diensten verlenen in concurrentie komen 
met privé-firma’s is het mogelijk dat de 
gemeente of het OCMW BTW dient aan te 
rekenen. Dit is van toepassing voor de 
verhuur van stoelen, tafels, nadar-
afsluitingen, enz. Indien de totale verhuur op 
jaarbasis niet hoger is dan € 25.000 geldt een 
vrijstelling.  

Onze fractie was dan ook benieuwd hoe men 
deze regels, waarvan men op de hoogte 
werd gesteld eind 2015, in Lennik zou 
toepassen. 

Tijdens de gemeenteraad van 27 juni 2016 
was het duidelijk dat het bestuur het in 
Keulen hoorde donderen. Slechts drie dagen 
vóór de eigenlijke invoering van de nieuwe 
BTW-reglementering was men nog niet op 
de hoogte. De kans is groot dat men beroep 
kan doen op de vrijstelling van € 25.000, 
alhoewel men niet kon meedelen hoeveel 
deze verhuren per jaar opbrengen.  

Onze fractie stelde dan ook voor dat de 
gestemde bedragen in de verschillende 
reglementen telkens moeten gelezen 
worden als BTW-inclusief zodat de burger 
naderhand geen navordering meer krijgt van 
de gemeente.  

Het werd plots stil aan de overkant. 
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Reeds meer dan 3 jaar werkt schepen van mobiliteit 
Yves De Muylder (CD&V) aan een nieuw mobiliteitsplan. 
Zowat elke gemeenteraad vraagt N-VA – Lennik² naar 
een status en zowat elke gemeenteraad krijgt onze 
fractie een gelijkaardig nietszeggend antwoord: “We zijn 
er mee bezig en gaan binnenkort met meer informatie 
komen.” “Binnenkort” blijkt een héél flexibel begrip. 

Situatie mobiliteit aan Zonnestraal 

In zijn betrachting alle grote spelers te betrekken bij het 
mobiliteitsplan heeft schepen Yves De Muylder (CD&V) 
Zonnestraal VZW geconsulteerd. In eerste instantie lijkt 
dit bewonderenswaardig, maar wanneer al na de eerste 
vergadering elke opvolging en communicatie verdwijnt, 
lijkt het er eerder op dat het betrekken van de grote 
spelers enkel voor de schijn plaats vindt. 

Bij een interpellatie van het bestuur tijdens de 
gemeenteraad van juni werd een status geschetst. Het 
thema werd in november van vorig jaar besproken op 
een vergadering met de gekende zorgaanbieder voor 
personen met een beperking. Een aantal punten werden 
na deze vergadering door een afgevaardigde van 
Zonnestraal overzichtelijk in een presentatie 
ondergebracht en naar de bevoegde schepen Yves De 
Muylder (CD&V) gestuurd. Zelfs na 3 vriendelijke 
herinneringen over een periode van 7 maand bleef het 
stil aan de overkant. Schepen Yves De Muylder (CD&V) 
bevestigde de ontmoeting tijdens de maand november 
met de mensen van Zonnestraal. “Ik heb de 
verantwoordelijke nog wat geduld gevraagd.” 

Zowat alle punten die door Zonnestraal werden 
aangehaald zijn héél actueel én de meeste vragen 
slechts een beperkte tot geen investering. 

Toegankelijkheid in- en uitrit Kroonstraat 

Geparkeerde wagens op de middenberm belemmeren 
ingang van de campus voor +/- 100 wagens per dag 

• Aankomend verkeer vanuit Lennik (Ziekenwagens, 
dokters, …) moet via rondpunt Negenbunderstraat 

• Vertrekkend verkeer richting Gooik moet via Markt 
Lennik 

Vroeger was er een zone waar niet mocht geparkeerd 
worden, maar deze verdween op vraag van de 
gemeente. Volgens schepen De Muylder (CD&V) ging 
het departement Mobiliteit en Openbare Werken 

(MOW) in de fout. “Het gewest nam de borden met 
parkeerverbod per ongeluk weg.” 2 jaar na het, volgens 
de schepen verkeerdelijk, wegnemen van 2 
verkeersborden slaagt hij er nog steeds niet in de fout 
recht te zetten. MOW zegt echter dat de borden ter 
hoogte van Zonnestraal op expliciete vraag van de 
gemeente Lennik werden verwijderd toen de gemeente 
een parkeerreglement invoerde. 

Uitrit moeilijk voor rolstoelgebruikers 

Voor rolstoelgebruikers zijn er diepe oneffenheden 
tussen de aansluiting van domein Zonnestraal met het 
voetpad en wegdek 

Voetpad langs de Kroonstraat 

Druk voetpad met dubbel gebruik van voetgangers en 
fietsers in functie van scholen, kinderdagverblijf en 
Zonnestraal. De fietssuggestiestrook is onveilig omdat 
auto’s en bussen rakelings passeren.  

Zebrapaden op de verkeerde plaats 

Aan het kruispunt tussen Schoolstraat en Kroonstraat 
ligt geen zebrapad, terwijl dit wel het geval is aan het 
kruispunt tussen Hendrik Ghyselenstraat en 
Kroonstraat. Aan het eerst vernoemde kruispunt heeft 
elke voetganger in beide richtingen een veel beter zicht 
op het aankomend verkeer en hebben de andere 
weggebruikers ook een veel grotere reactietijd. 

Bereikbaarheid van het pand Inclusion 

Heel frequent staan auto’s geparkeerd op de H. 
Ghyselenstraat ter hoogte van Inclusion terwijl er geen 
toegewezen plaatsen zijn. Dit belemmert 
rolstoelcliënten om het pand te betreden. 

Fietsstrook doorkruist het Masiusplein  

Op het Masiusplein is er een belemmering voor fietsers 
die willen doorsteken. Fietsers worden tweemaal 
geconfronteerd door automobilisten die het punt 
dienen rond te rijden. Voor de automobilisten wordt het 
zicht belemmerd door de geparkeerde wagens. 

Rondpunt Negenbunderstraat & Kroonstraat 

Fietsers die vanuit de Kroonstraat komen en richting 
Gooik willen rijden, dienen de straat over te steken nét 
vóór het rond punt. Er is geen wegmarkering 
aangebracht voor de fietsers. 

Gun 



Door het ontbreken van een eigen cultureel centrum, 
legt Lennik sinds vele jaren een bijzondere focus in z'n 
cultuurbeleid : Lennik "waar Woord thuis hoort". Zo is er 
de jaarlijkse gedichtendag en -wedstrijd, de 
huiskamervoorstellingen, de samenwerking met de 
bibliotheek, de Academie, het vertellerscollectief, enz.  

De Academie Peter Benoit in Lennik heeft drie 
afdelingen: Muziek, Woord, Dans.  

In samenwerking met de Academie Peter Benoit 
ontvangt sinds 2010 de laureaat van afdeling Woord uit 
handen van de voormalige cultuurschepen Geert De 
Cuyper een beeldje ‘De Redenaar‘ dat steeds gemaakt 
wordt door Hilde Lippens (echtgenote van Geert). 

Aangezien het huidig gemeentebestuur deze mooie 
traditie niet wenste verder te zetten, houdt 
gemeenteraadslid Geert De Cuyper er aan jaarlijks de 
laureaten van afdeling Woord toch een beeldje te 
overhandigen. 

Veelal zijn het laatstejaarsstudenten. Deze prijs is dus 
enerzijds een blijk van erkentelijkheid voor hun 
engagement in onze Academie en anderzijds een 

stimulans om in de toekomst blijvend aandacht te 
besteden aan het ‘gesproken Woord‘. 

Een redenaar is een beoefenaar van de kunst van de 
welsprekendheid. Hierbij wordt er verwezen naar de 
oude Griekse geschiedenis. Bekende redenaars waren 
Socrates, Demosthenes, Cicero, Aristoteles. 

Een Redenaar wordt geacht over de volgende 
kwaliteiten te beschikken: 

• Aanleg 
• De kunst om te overtuigen 
• Oefening 

De derde kwaliteit wordt ontwikkeld op de Academie, 
afdeling Woord, hier staan de leraren garant voor. 

Dit jaar werd de prijs toegekend aan Liesa Harnie. 

Op de foto herkent men Willem Carpentier (leraar), 
Liesa Harnie, Geert De Cuyper en Johan Moeyersoons 
(directeur).  

In het verleden werden de prijzen toegekend aan Steven 
Cammaert, Jonas de Bruyn, Arthur Wijns, Thijs Van Roy 
en Yarah Van Rompaey.  

Uitreiking prijs ‘De Redenaar’ 
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Wim 



Brengt zaalwachter soelaas voor de sporthal? 
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Erik 

Reeds vanaf het begin van deze legislatuur is het 
kommer en kwel in de uitbating en onderhoud van de 
sporthal Jo Baetens in Lennik. De verschillende 
mankementen aan het sportmateriaal, het insijpelend 
water via het dak, het ontbreken van toezicht op de 
sporthal, de uitbating van de cafetaria, de vernieuwing 
van de nooduitgangen, de geplande werken van € 1,5 
miljoen aan de cafetaria en feestzaal (eigenlijk de prijs 
waarmee men bijna een ganse nieuwe sporthal kan 
bouwen), enz. In vorige Lennikse Tribunes werd hierover 
bericht.  

Het bestuur lijkt de oplossing te hebben gevonden om 
het toezicht toch wat te verbeteren door de aanstelling 
van een zaalwachter, alhoewel dit opnieuw in het 

schemerdonker gebeurt. Het idee is om via het “Vlaams 
Bureau voor Sportbegeleiding” (VLABUS) een deeltijdse 
(19 uur) zaalwachter aan te stellen en dit voor een 
bedrag van rond de € 21.000 per jaar. De persoon zou 
starten vanaf 1 september 2016 en dit voor 1 jaar (D-
niveau).  

Vele vragen bleven tijdens de gemeenteraad van juni 
onbeantwoord: 

• Hoe zullen deze uren worden ingevuld? 
• Welke competenties moet deze persoon hebben? 
• Dient deze persoon dagelijks de zaal te openen? 
• Dient deze persoon dagelijks de zaal af te sluiten? 

Alweer een zaak om op te volgen.  



Schepen werkt fier sluikstorten in de hand 
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Tot vóór 1 februari 2016 diende in het containerpark 
van Lennik een forfaitair bedrag betaald te worden per 
bezoek: 

• € 2,00 per bezoek voor voetgangers, één-, twee- en 
driewielige voertuigen en personenwagens 

• € 4,00 per bezoek voor personenwagens met aan-
hangwagen en bestelwagens 

• € 8,00 voor bestelwagens met aanhangwagen 

Vanaf 1 februari 2016 dient men voor een aantal 
soorten afval niet langer te betalen en hebben alle 
andere soorten afval een kostprijs van € 0,16 per kg. 

Gebruikers containerpark afgeschrikt 

We vernemen van meer en meer Lennikenaren dat ze 
het containerpark mijden omwille van de hoge kostprijs. 
Voor sommige fracties schieten de prijzen de pan uit: 

• Voor grasafval en houtafval betaalt men in het 
containerpark van Lennik 220% méér dan in Dilbeek 

• Voor bouwafval en sloopafval betaalt men in het 
containerpark van Lennik 432% méér dan in Gooik 

Behalve Ternat, dat een prijsstructuur heeft identiek aan 
deze van Lennik, hebben zowat alle buurgemeenten 
naast het gratis afval minimum 2 verschillende prijzen. 
Schepen voor milieu in Lennik Heidi Elpers (CD&V) vindt 
dit te complex en zou liefst hebben dat ze in de 
supermarkt evenveel moet betalen voor een fles melk 
als voor een fles Champagne.  

Aanpassingen slaan gat in gemeentekas 

Eind 2015 schrapte Lennik de milieubelasting van € 55 
per gezin. De daling aan inkomsten uit deze belasting (in 
2015 +/- € 210.000) zou gecompenseerd worden door 
de inkomsten uit het containerpark. De eerste 3 maand 
na de prijsaanpassing blijkt echter amper € 32.000 te 
zijn ontvangen, wat net de kosten van het containerpark 
dekt, en dus niet de daling aan inkomsten door het 
schrappen van de belasting compenseert. Het bestuur 
creëerde een budgettair tekort. 

Analyse bij buurgemeenten 

N-VA – Lennik² heeft de prijzen van alle buurgemeenten 
vergeleken met deze van Lennik. Op basis daarvan werd 
tijdens de gemeenteraad van juni de volgende prijs-
structuur voorgesteld. 

Voorstel € 0,00 per kg 

• Plastic flessen, folies, flacons & schroefdoppen 
• Metalen & metalen verpakkingen 
• Drankkartons (PMD), papier en karton 
• Glazen flessen en bokalen & vlak glas 
• Klein Gevaarlijk Afval & batterijen  
• Roofing, autobanden & printerafval 
• Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur  
• Zuiver piepschuim & textiel 
• Motor & frituurolie 
• Zuiver taxussnoeisel van de Taxus baccata (tot 31/08) 

Voorstel € 0,05 per kg 

• Bouwafval & sloopafval (uitgezonderd schadelijke 
producten, cellenbeton en gipsplaten) 

• Groenafval, boomstronken & houtafval 

Voorstel € 0,20 per kg 

• Grofvuil 
• Isolatiemateriaal 
• Matrassen 
• Asbestcementplaten(*) 
• Cellenbeton & gipsplaten 

(*) Voor de aanbreng van asbestcementplaten geldt een 
vrijstelling van de retributie voor de eerste 200 kg. 

Afgekeurd om verscheidene redenen 

Zoals gebruikelijk wordt zowat elk constructief voorstel 
door het bestuur afgekeurd. De redenen die schepen 
Heidi Elpers (CD&V) aanhaalde: 

• Ze haat meerdere tarieven 
• Ze kan dit niet kort sluiten met Pepingen 
• Ze vreest dat aannemers hiervan misbruik zullen 

maken 
• Ze meldt dat Halle (een stad) zijn tarieven gaat 

herzien (maar niet in welke mate)  
• Ze denkt dat de kost gaat stijgen 
• Ze meldt dat het de bedoeling is dat Haviland 

eigenaar wordt van het containerpark 
Schepen Heidi Elpers (CD&V) meent ook dat het de 
bedoeling is dat er zo weinig mogelijk naar het 
containerpark wordt gegaan. Dat de schepen op deze 
manier sluikstorten in de hand werkt, baart haar geen 
zorgen. 

Gun 



Actie voor ander en beter Lenniks afvalbeleid 
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Sinds het aantreden van het Open VLD – CD&V bestuur 
op 1 januari 2013 beleeft het afvalbeleid in Lennik 
woelige tijden. 

We zijn intussen reeds vergeten dat begin deze 
legislatuur Lennik opgeschrikt werd door de beruchte 
“afvalzakkenfraude”. Een aangekocht rol afvalzakken 
bevatte plots tot 4 zakken minder dan de vereiste 20. 
Maandenlang werd door het bestuur gedaan of haar 
neus bloedde. Intussen stak ze wel de meeropbrengst 
van de niet geleverde huisvuilzakken in haar zak. Lennik 
haalde er de nationale pers mee. 

Sinds 2014 heeft het bestuur de prijzen van de grijze 
huisvuilzakken drastisch opgetrokken. In Lennik kost een 
huisvuilzak € 2,43, ter vergelijking de buurgemeenten: 

• Ternat  € 2,30 (-5%) 
• Dilbeek  € 1,74 (-28%) 
• Pepingen  € 1,71 (-30%) 
• Sint-Pieters-Leeuw € 1,38 (-43%) 
• Roosdaal slechts € 1,38 (-43%) 
• Gooik  € 1,31 (-46%) 

Eind 2015 werd de milieubelasting (max. € 55,00 per 
adres: inwoner, verblijfhouder of vereniging) afgeschaft. 
De lagere inkomsten voor de gemeente (€ 209.083 in 
2015) zouden gecompenseerd worden door de extra 
inkomsten uit een verhoging van de retributiegelden 
voor het gebruik van het intergemeentelijk container 
park te Pepingen. Geschatte opbrengst: € 284.000 

Dit is in hoofde van het bestuur geen nul-operatie maar 
een verhoging van de retributierechten. 

• Geschatte meeropbrengst  € 284.000 
• Afgeschafte milieubelasting  € 210.000 
• Geschatte meer inkomsten  € 75.000 

Eind 2015 werden de retributierechten voor toegang tot 
het intercommunaal containerpark te Pepingen 
drastisch verhoogd. De prijsverhogingen toegepast in 
het intergemeentelijk containerpark te Pepingen maken 
dit containerpark tot het duurste van de streek. 

• Bouwafval kost op het containerpark in Lennik 432% 
meer dan Gooik en 220% meer dan Dilbeek 

• Groenafval kost op het containerpark in Lennik 167% 
meer dan Gooik en 220% meer dan Dilbeek 

De verhoging van de retributierechten voor toegang tot 
het intercommunaal containerpark te Pepingen had als 
onmiddellijk gevolg dat het aantal bezoekers drastisch 
daalde tot nog gemiddeld slechts 20 bezoekers per dag. 

Een tweede gevolg van de verhoging van de 
retributierechten tot toegang tot het intercommunaal 
containerpark te Pepingen was dat de aangevoerde 
fracties drastisch daalden: de daling bedraagt 74% 
m.a.w. wanneer er vroeger 100 kg afval binnen gebracht 
werd, is dit nu gedaald tot 26 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals eerder te lezen heeft Gun Mignon op de 
gemeenteraad van juni voorgesteld om de tarieven aan 
te passen. Milieuschepen Heidi Elpers (CD&V) wimpelde 
het voorstel als naar gewoonte weg. 

Conclusie 

De opbrengst van de verhoging van de retributierechten 
zal voor het containerpark niet € 284.000 bedragen 
maar maximaal € 142.000. 

• Het Lenniks afvalbeleid is niet efficiënt en te duur 
• Het Lenniks afvalbeleid bevordert het sluikstorten 
• Het Lenniks afvalbeleid getuigt van een natte-vinger-

aanpak en politiek geklungel 
• Het Lenniks afvalbeleid zorgt voor een gat in de 

begroting dat zal gecompenseerd moeten worden  

Gun 



We zijn tijdens de 3,5 laatste jaren van de Lennikse 
blauw/oranje meerderheid wel al één en ander gewend 
geraakt. Toch fronst zowat elke gemeenteraad de ganse 
N-VA - Lennik² fractie wel eens de wenkbrauwen 
omwille van krasse uitspraken door burgemeester Irina 
De Knop (Open-VLD) of één van de schepenen aan de 
bestuurstafel. Wat Schepen Heidi Elpers (CD&V) echter 
tijdens de jongste gemeenteraad presteerde, zorgde 
voor een nieuw dieptepunt.  

Overlast rond slachthuis bij offerfeest 

Onze fractie werd aangesproken door mensen uit 
Eizeringen die niet gerust zijn in de jaarlijkse 
volkstoeloop naar het slachthuis Isla-Meat BVBA. Het 
zorgt voor problemen door wanordelijk parkeren en een 
belemmering van de verkeersdoorstroming. Tevens 
signaleerde de Gooikse milieudienst in het verleden een 
vervuiling van de Oplombeeksebeek door problemen 
met het afvalwater op momenten dat er een grotere 
activiteit plaatsheeft in het slachthuis, met name tijdens 
het offerfeest. 

Om een zicht te krijgen op de intenties van de bevoegde 
Schepen, Heidi Elpers, werden enkele vragen over dit 
onderwerp op de agenda van de gemeenteraad 
geplaatst, spijtig genoeg werd een foute straatnaam 
vermeld in de tekst: Lombeeksestraat in plaats van 
Lombeeksesteenweg. 

Schepen weigert info te geven 

Een eenvoudige opmerking vanwege schepen Heidi 
Elpers (CD&V) was dus inderdaad terecht geweest om 
de fout te signaleren. Maar zo simpel loopt het in de 
gemeenteraad van Lennik niet! Schepen Elpers had 
beslist dat ze de puntjes op de "i" zou zetten, en 
beweerde dat ze onmogelijk kon antwoorden. Volgens 
haar – en ze voegde er zeer fier aan toe dat ze dit goed 
weet omdat ze daar woont – bevindt zich in de 
Lombeeksestraat géén slachthuis. Zelden een dergelijk 
geval van kwade wil en arrogantie gezien. 

Om uiteindelijk toch enige duidelijkheid te verkrijgen, 
restte ons niets anders dan de vraag overeenkomstig 
het Huishoudelijk Reglement ook schriftelijk in te 
dienen. Hieronder vindt u een samenvatting van de 
antwoorden die we ontvingen van de milieudienst van 
de gemeente. 

 

De capriolen van schepen Heidi Elpers (CD&V) 
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Christel 

Welke overeenkomst bestaat er met het slachthuis? 

Er bestaat geen enkele contractuele overeenkomst 
tussen de gemeente en de slachterij. 

Krijgt de gemeente enige informatie over aard en 
volume van de activiteiten? 

Er worden ongeveer 600 schapen, geiten en herten per 
week geslacht, een limiet die werd opgelegd door het 
Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Het 
exacte aantal is ook enkel geweten bij het Agentschap, 
de gemeente is hiervan niet op de hoogte. 

Wat wordt er ondernomen om te garanderen dat er 
geen klachten meer komen over de vervuiling van de 
Oplombeeksebeek? 

De vervuiling van de Oplombeeksebeek wordt 
gecontroleerd door de milieu-inspectie Vlaams Brabant. 
Daarnaast doen ook de milieudiensten van Gooik en 
Lennik steekproeven. Zichtbare overtredingen worden 
door hen aan de milieu-inspectie gemeld. In januari 
2016 zou de milieuambtenaar van Gooik bloed in de 
beek hebben waargenomen. Tijdens de extra controles 
die worden uitgevoerd in de periode van het offerfeest 
2015 werden geen overtredingen geconstateerd. De 
gemeente Lennik zal het slachthuis vragen om een 
bijkomende buffering van bloed indien er nogmaals 
vervuiling wordt aangetroffen. 

Zijn de activiteiten onderheven aan retributies?  

De gemeente ontvangt geen retributies op de 
slachtactiviteiten. 

Op welke manier zal de gemeente garanderen dat 
overlast en verkeershinder voor de bevolking van 
Eizeringen binnen de perken worden gehouden?  

Niemand heeft bij de gemeente klacht ingediend over 
verkeershinder rond het slachthuis in de voorbije 2 jaar. 
Er is jaarlijks overleg met de politie tijdens het offerfeest 
met betrekking tot de aangepaste verkeersregeling 
tijdens die periode. 
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Flexibeler reglement door toedoen van N-VA – Lennik² Gun 

Op 1 juli 2016 is het nieuwe gemeentelijk aanvullend 
reglement betalend parkeren in Lennik in voege gegaan. 

Ondanks de kritiek van het Agentschap Wegen en 
Verkeer en N-VA – Lennik² zet het gemeentebestuur 
voor de derde maal koppig door. 

Schepen De Muylder verspreidt foute informatie 

Voor een goed begrip en in tegenstelling tot wat 
schepen Yves De Muylder (CD&V) in de pers laat 
uitschijnen, zijn de aanpassingen in dit reglement net de 
verandering die N-VA – Lennik² reeds 3 jaar bepleit. Het 
voorstel van schepen Yves De Muylder (CD&V) voert uit 
wat N-VA – Lennik² voorstelt, hij maakt in zijn 
aanpassing echter enkele flagrante fouten. 

Reeds bij de eerste poging in januari werd schepen De 
Muylder door N-VA – Lennik² gemeld dat er fouten in 
zijn reglement stonden. In tegenstelling tot de 
doelstelling werd in de tekst die ter goedkeuring werd 
voorgesteld de betalende zone uitgebreid tot de Karel 
Keymolenstraat 20 en tot de Frans Vandersteenstraat 
12. Een uitgebreid relaas van het vervolgverhaal vindt U 
in De Lennikse Tribunes van maart, april en juni. 

Vertraging door koppigheid bestuur 

Het amateurisme en de koppigheid van het bestuur 
zorgen intussen voor alweer een half jaar vertraging. 
Indien schepen Yves De Muylder (CD&V) en 
burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) de 
opmerkingen van N-VA – Lennik² zouden hebben 
gevolgd, zou het reglement reeds goedgekeurd zijn 
tijdens de gemeenteraad van januari en zou na de 
goedkeuring het aangepaste reglement in voege kunnen 
gegaan zijn. 

Plan bij de tekst of tekst bij het plan?  

In de ganse discussie rond het gemeentelijk aanvullend 
reglement betalend parkeren in Lennik is ook naar voor 
gekomen dat het bestuur een totaal eigen interpretatie 
maakt van de regels die dienen te worden gevolgd.  

Wanneer een wet, een koninklijk besluit, een reglement 
wordt opgesteld is de tekst steeds de basis. Een foto, 
een plan, een grafiek, … kan steeds ter verduidelijking 
worden toegevoegd, maar de tekst is steeds de 
meester. Wanneer in de tekst fouten staan vermeld die 

niet op het plan te zien zijn, maakt dat plan die fouten 
niet goed. Tijdens verscheidene gemeenteraden dit jaar 
bleef schepen Heidi Elpers (CD&V) herhalen dat men 
naar het plan moest kijken en de tekst mocht negeren. 
Sommigen voelen zich echt boven de wet verheven. 

Uitvoering van aanbevelingen N-VA – Lennik² 

Het nieuwe reglement volgt de aanbevelingen van N-VA 
– Lennik²: 

• Verlenging parkeren met de parkeerschijf tot 2 uur 
• Flexibiliteit rond bewonerskaarten 
• Invoering parkeerkaarten voor zelfstandigen 
• …  

N-VA – Lennik² had graag de flagrante fouten er uit 
gehaald én de eerste 20 minuten gratis parkeren 
verlengd naar 60 minuten maar is daar niet gevolgd in 
geworden. 

13 



‘Democratie’ een ijdel woord in Lennik  
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Het ging allemaal anders worden! En eigenlijk is dit 
waar. De burger hoeft niet langer te weten wat er wordt 
bedisseld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huidige Open-VLD-CD&V bestuur in Lennik is hier 
het schoolvoorbeeld van. Reeds verschillende 
gemeenteraden vraagt onze fractie om ook te worden 
uitgenodigd voor de hoorzittingen naar aanleiding van 
geplande werken in de gemeente. N-VA – Lennik² 
haalde meer dan 30% van de stemmen en 
vertegenwoordigt dus ongeveer een derde van de 
kiezers van Lennik. Schepen Elpers denkt daar totaal 
anders over: “ Jullie zijn niet rechtstreeks betrokken en 
worden niet uitgenodigd”. Is dit uit onwetendheid, 
slechte wil of dienen er potjes gedekt te worden. 

Zo ook de werken aan het instituut Levenslust waar men 
78 assistentiewoningen plant te bouwen. In de ogen van 
schepen Heidi Elpers (CD&V) is het niet de moeite 
waard om gemeenteraadsleden uit te nodigen voor een 
hoorzitting voor werken van die aard!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezelfde schepen vond het onwaarschijnlijk hilarisch 
hoe ze een vraag kon ontwijken over het enige 
slachthuis in Lennik. Het is echter schrijnend en eigenlijk 
tekenend voor dit bestuur. Een rondje de oppositie 
pesten en daarna klagen dat Lennik steeds negatief in 
het beeld komt.  

Hierbij werd gevraagd hoe men het verkeer in goede 
banen zou leiden tijdens het Offerfeest half september 
want men verwacht er een grote toeloop vanuit Brussel. 

Dit is een vraag die de bevolking absoluut aanbelangt. 
De volgende gemeenteraad gaat door eind september 
dus diende die vraag eind juni te worden gesteld. De 
bevoegde schepen vond dit het ideale moment om het 
in het belachelijke te trekken en geen antwoord te 
geven. Ofwel opnieuw die slechte wil, ofwel heeft men 
er nog niet over nagedacht, ofwel …  

Gemeentelijke begeleidingscommissie inzake mobiliteit. 
Het staat in de sterren geschreven: adviesraden en 
begeleidingscommissies zijn niet graag gezien in Lennik 
door het bestuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo ook de Gemeentelijke begeleidingscommissie inzake 
mobiliteit. Reeds verschillende gemeenteraden vraagt 
onze fractie wanneer deze eindelijk eens bij mekaar zou 
komen. Telkens wordt dit verschoven naar latere data. 
Dit zegt veel over de slagkracht van dit bestuur. Of zou 
dit misschien komen omdat er ook een lid van de 
oppositie zetelt in deze commissie en men alles onder 
mekaar wenst te bedisselen? 
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Op het einde van de gemeenteraad volgt de ‘varia’. Hierin 
kunnen leden van de raad vragen stellen of informatie 
meedelen. De punten aangehaald in de varia worden niet 
opgenomen in het verslag van de raad.  
Op de gemeenteraad van april 2016 heeft burgemeester 
Irina De Knop (Open-VLD) bij aanvang van de varia 
feedback gegeven op de punten die aangebracht werden 
op de gemeenteraad ervoor. N-VA – Lennik² had dit een 
aantal keer gevraagd en apprecieerde dit.  
Gun 
• Vroeg burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) tijdens 

de varia of ze in de toekomst opnieuw feedback zou 
kunnen voorzien aangaande de varia van de vorige 
gemeenteraad. Er zijn een aantal pogingen gebeurd, 
maar sinds vorige gemeenteraad is Burgemeester Irina 
De Knop (Open-VLD) er mee gestopt. De Burgemeester 
antwoordde, ondersteund door schepen Johan 
Limbourg (Open-VLD), dat ze dat vorige gemeenteraad 
nog gedaan had (terwijl dit pertinent niet het geval was) 
en bevestigde dat ze dat in de toekomst zou pogen 
terug op te nemen. 

Kelly 
• Meldde dat het wandelwegje tussen Kroonstraat & 

Krommestraat vol onkruid staat en dat vele kinderen 
deze gebruikten om naar één van de scholen in Lennik 
centrum te gaan. Ze liepen de kans zich te vernetelen. 
Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat 
hij er melding zou van maken.  

Erik 
• Wilde, omwille van de correcte afhandeling waar 

schepen Heidi Elpers (CD&V) net een show over had 
opgevoerd, weten wat de plannen zijn met Levenslust 
en de mogelijke assistentiewoningen? ‘s Anderendaags 
zou een informatievergadering plaats vinden waarop de 
gemeenteraadsleden alweer niet werden uitgenodigd. 
Schepen Heidi Elpers (CD&V) antwoordde dat deze 
vergadering niet politiek is en dat enkel de 
omwonenden worden uitgenodigd. Erik antwoordde 
dat hij een aantal van die omwonenden 
vertegenwoordigt in de raad, maar schepen Heidi Elpers 
(CD&V) bleef voet bij stuk houden. 

• Vroeg naar de status van de ophogingswerken in 
Trontingen en in de Bossuitstraat. Burgemeester Irina 
De Knop (Open-VLD) en schepen Heidi Elpers (CD&V) 
antwoordden dat alles vergund is. 

• Kaartte aan dat de wijkposten van de politie gesloten 
werden wegens gebrek aan capaciteit omwille van 
gepresteerde uren voor federale opdrachten. 

Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) bevestigde dat 
er gedurende 3 weken een beperkte capaciteit zal zijn. 
De permanentie gaat door in Kester. 

• Vroeg wanneer de gemeentelijke begeleidings-
commissie inzake mobiliteit zou bij elkaar komen. 
Schepen Yves De Muylder (CD&V) had ons tijdens de 
vorige gemeenteraad gemeld dat hij hier eerder reeds 
melding van had gemaakt op basis van een agendapunt 
van Gun Mignon en dat deze binnenkort zou worden 
bijeengeroepen. De fractie N-VA – Lennik² zou hier één 
lid kunnen afvaardigen. De begeleidingscommissie laat 
dus nog steeds op zich wachten. 

• Uitte zijn appreciatie voor de organisatie van “Lennik 
Voetbaldorp”. Tijdens de laatste match was er naar 
schatting een opkomst van 2.400 aanwezigen. Voor de 
kwartfinale verhuist het event naar Gaasbeek, wat is de 
capaciteit op markt van Gaasbeek? Volgens schepen 
Johan Limbourg (Open-VLD) zou de vrije oppervlakte 
ongeveer 2.000 m² zijn en de capaciteit ongeveer 6.000 
aan 3 personen per m². 3 personen per m² lijkt nogal 
hoog, maar 6.000 mensen ligt wel ruim boven de 2.400 
van de vorige match. De organisatoren werden 
gefeliciteerd door de N-VA – Lennik² fractie. 

Gun 
• Meldde dat hij in de collegeverslagen gelezen had dat 

de nieuwe website van Lennik zou live gaan. Worden 
daar gebruikersacceptatie-testen op uitgevoerd en 
kunnen we deel uitmaken van het 
Gebruikersacceptatie-testen team? Burgemeester De 
Knop (Open-VLD) antwoordde dat de lancering van de 
nieuwe site enkel wacht op een laatste goedkeuring. In 
het blaadje van Open-VLD Lennik werd blijkbaar een 
nieuw meldpunt wereldkundig gemaakt waar 
Lennikenaren hun bevindingen over de nieuwe website 
kunnen melden: info@lijstburgemeester.be. We 
hebben intussen de nieuwe website kunnen 
bewonderen, zijn niet meteen wild van het design en de 
structuur en gaan er van uit dat het nieuwe meldpunt 
het druk zal hebben. 

• Meldde dat hij in de collegeverslagen gelezen had dat 
fase 2 van het mobiliteitsplan werd goedgekeurd voor 
een totaalbedrag van € 10.646,02 – ex BTW, waarvan € 
2.723,64 voor één bewonersvergadering in Eizeringen. 
Waar komt die hoge kost vandaan voor één vergadering 
en wat is de totale kost voor het mobiliteitsplan tot 
vandaag? Bevoegde schepen Yves De Muylder (CD&V) 
zou het nakijken en vulde aan dat men een punthoofd 
zou krijgen van zijn manier van opvolgen. 

Gun 
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Gun (vervolg) 
• Vroeg aandacht voor de knelpunten voor Zonnestraal 

VZW binnen de mobiliteit in Lennik. Bevoegd schepen 
Yves De Muylder (CD&V) had in november vorig jaar 
een vergadering bij Zonnestraal omtrent het nieuwe 
mobiliteitsplan, waarop Zonnestraal een presentatie 
had bezorgd waarin 10 knelpunten werden opgelijst. Na 
3 vriendelijke herinneringen over een periode van 7 
maand bleef het stil aan de overkant. Schepen Yves De 
Muylder (CD&V) bevestigde de ontmoeting tijdens de 
maand november met de mensen van Zonnestraal. “Ik 
heb de verantwoordelijke nog wat geduld gevraagd, het 
is allemaal lopende.” Op de vraag naar een termijn 
werd er opnieuw ontwijkend geantwoord. Volgens hem 
werden borden verkeerdelijk weggehaald door de 
dienst Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), terwijl 
afgevaardigden van MOW meldden dat dit op 
uitdrukkelijke vraag van het bestuur is gebeurd.  

• Herinnerde eraan dat een hele tijd geleden op de 
gemeenteraad de volledig overwoekerde Coudenborre 
werd aangehaald. Deze is toen netjes opgekuist, 
schepen Johan Limbourg (Open-VLD) beloofde toen ook 
dat de site van de Coudenborre zou worden 
opgenomen in het traject van regelmatig onderhoud. 
De huidige staat van de Coudenborre toont aan dat dit 
niet gebeurd is. Kan daar voor gezorgd worden? 

• Vroeg aan burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) of 
ze héél kort kon schetsen wat de beslissingen waren die 
werden genomen op de vergadering van de regionale 
brandweer. Op deze vergadering werd het 
personeelsplan en het meerjarenplan voorgesteld dat 
ons tijdens de vorige gemeenteraad werd toegelicht 
door de heer Heylen, zonecommandant van de 
brandweerzone. Burgemeester Irina De Knop (Open-
VLD) bevestigde dat het personeelsplan wél en het 
meerjarenplan niet werd goedgekeurd. De afkeuring 
van het meerjarenplan gebeurde omwille van de 
jaarlijkse stijging van het werkingsbudget met meer dan 
5%. Een alternatief plan is in opmaak.  

Christel 
• Vroeg wat de antwoorden waren op de 2 vragen tijdens 

de varia van de vorige gemeenteraad: controle op de 
tonnagebeperking en klachten omtrent laag vliegende 
vliegtuigen. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) 
verontschuldigde zich en beloofde dat ze vanaf de 
volgende gemeenteraad bij aanvang van de varia 
opnieuw een antwoord zou voorzien op de punten van 
de vorige gemeenteraad. 

Lien 

• Vroeg zich af of de gemeente stappen zou ondernemen 
nu blijkt dat Lennik de meest vergrijsde gemeente is 
van Vlaams-Brabant. Burgemeester De Knop (Open-
VLD) antwoordde dat dit een héél interessant thema 
vormt en dat de gemeente stappen onderneemt. Eén 
stap zijn de 40 nieuwe woningen in de Sint-Eloois-wijk, 
ook al stoot dit project op weerstand door vooral 
mensen die reeds van deze gunst hebben kunnen 
genieten. De aanpassing van het aantal woonlagen ligt 
ook op de plank. De bevolkingsprognose toont aan dat 
Lennik niet sterk groeit in vergelijking met de 
gemeenten dichter bij Brussel, burgemeester De Knop 
(Open-VLD) meldde dat ze dat spijtig vindt. (Waarom 
(ver-)bouwt men dan wel een nieuwe school?) 

Geert 
• Vroeg wanneer de schapen in het wachtbekken zouden 

terug keren, 1 juli was beloofd. Gemeenteraadslid Carl 
Dewever (CD&V) meldde dat hij begin juli op vakantie 
vertrekt, maar dat hij onmiddellijk erna werk zal maken 
van de aanvoer van de Ardense Voskoppen. 
Waarschijnlijk zal eerst moeten gemaaid worden want 
de schapen kunnen verstoppertje spelen in het hoog 
opgeschoten gras en onkruid.  

• Meldde dat het parkeerverbod in Processiestraat zou 
geëvalueerd worden tegen de grote vakantie, wat gaat 
de schepen daarmee doen. Volgens schepen Yves De 
Muylder (CD&V) is door omstandigheden de 
vergadering niet doorgegaan. Schepen Yves De Muylder 
(CD&V) antwoordde dat het tegen september in orde 
zou zijn. Dus ook tijdens de grote vakantie mag er niet 
geparkeerd worden omwille van de grote drukte van de 
school? Na deze melding bevestigde schepen Yves De 
Muylder (CD&V) dat hij het begin juli zou regelen. 

• Vroeg of er ook in Lennik last is geweest van 
wateroverlast. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD ) 
antwoordde dat er geen meldingen zijn binnen 
gekomen van schade. Er stonden wel een aantal 
weilanden en velden onder water, maar geen (grote) 
schade aan huizen of gebouwen. 

• Vroeg aan OCMW-voorzitter Nestor Evens (CD&V) of er 
een oplossing is voor de opvolging/vervanging van de 
OCMW-secretaris die op 1 oktober 2016 op pensioen 
gaat terwijl de eerstvolgende raad slechts een aantal 
dagen voor deze datum (eind september) plaatsvindt. 
OCMW-voorzitter Nestor Evens (CD&V) antwoordde dat 
hij de intentie heeft dit alsnog dringend op de agenda 
van de OCMW-vergadering van ‘s anderendaags te 
plaatsen. 

Gun 



Tuttenboom geschrapt uit vrees voor pamperboom 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Verdeling verantwoordelijkheden (I) 

In het schaduwkabinet worden de bevoegdheden 
toegewezen en verdeeld onder alle leden van de fractie. 
Door deze verdeling is het mogelijk om gedetailleerd 
onderwerpen op te volgen en met kennis van zaken te 
oordelen over bestuursdaden van het schepencollege. 
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 
raadsleden zich eng gaan vastbijten in hun thema’s, ze 
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 verantwoordelijk-
heden aan meer dan één raadslid toebedeeld. 
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 of via Info@LennikseTribune.be 
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Lien 

Op de gemeenteraad van juni stelde N-VA – Lennik² voor om een tuttenboom aan te planten in Lennik. 

Afscheid nemen van hun tut is voor kinderen vaak een moeilijke gebeurtenis. Toch is het belangrijk om 
het tutteren tijdig en met de juiste voorbereiding te stoppen. Op lange termijn kan het immers 
negatieve gevolgen hebben: 

• Verkeerde slikgewoonten doordat de tong zich niet achter de tanden bevindt 
• Een verhoogde kans op lispelen of andere articulatieproblemen 
• Tanden, gehemelte en kaak kunnen verkeerd groeien, waardoor een beugel onvermijdelijk wordt 
• Met een open beet is het moeilijker harde voeding (zoals een rauwe wortel) te nuttigen 
• Mondademhaling kan ontstaan (dit leidt onder meer tot frequenter tandbederf) 
• Overvloedige speekselproductie leidt tot het “natte” spreken 

De tuttenboom is een initiatief van het JCI (Junior Chamber International) en het allereerste exemplaar 
in Vlaanderen staat in Aalst. Ondertussen hebben vele andere gemeenten het voorbeeld van de stad 
gevolgd waaronder ook Liedekerke, Gooik, Herne en Bever. 

Helaas zag het college de meerwaarde hier niet van in. Schepen Limbourg en burgemeester De Knop 
trokken het voorstel zelfs in het belachelijke: “Wat zal het volgende voorstel zijn? een pamperboom?”  

Dat de meerderheid dit niet serieus neemt is heel jammer want een tuttenboom hoeft niet veel te 
kosten en zou vele kindjes kunnen helpen. Voor hen is dit een grote stap in hun ontwikkeling maar 
daar staat het gemeentebestuur blijkbaar niet bij stil. 
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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Verdeling verantwoordelijkheden (II) 

Erik Kristien Kelly Gun Lien Jasper Christel Geert 



Elke maand De Lennikse Tribune! 
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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Januari 2016 Februari 2016 Maart 2016 April 2015  

Mei 2016 Juni 2015 

Juli 2015 

Oktober 2015 

Augustus 2015 

Geen septemberuitgave van 
de Lennikse Tribune  

November 2015 December 2015 

Gun 

U kan de laatste 12 edities aanklikken 

http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 1.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 01.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 02.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 02.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 03.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 04.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 05.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 06.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 7.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 8.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 10.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 7.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 08.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 8.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 11.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 8.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 12.pdf
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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be Hoofdredactie: Gun Mignon 20 

We willen via De Lennikse Tribune de 
Lennikenaar een platform aanbieden om 
creatieve ideeën, grieven,... over en door Lennik 
een stem te geven, dit kan via mail naar: 

Info@LennikseTribune.be 

Onze gemeenteraadsleden: 
• Geert Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be  
• Erik  Erik.O@lenniksetribune.be 
• Kelly kelly.VanVlaenderen@lenniksetribune.be 
• Kristien  Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be 
• Christel  Christel.O@lenniksetribune.be 
• Lien  Lien.DeSlagmeulder@lenniksetribune.be  
• Gun  Gun.Mignon@lenniksetribune.be 
• Jasper  Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be 
Onze OCMW-raadsleden: 
• Viviane  Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be 
• Nils  Nils.Dekaezemaeker@lenniksetribune.be 
• Wim  Wim.Durang@lenniksetribune.be 

Een tribune voor de Lennikenaar 
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