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Wij wensen u van harte welkom bij 
de negenendertigste 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 
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Betaling met bancontact mogelijk 

Lekkere Gestoomde Zalmfilet & Heerlijke Kipfilet 
mét kroketten 

Geert Geert 
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Het gemeentelijk budget is door de beleids- en beheerscyclus (BBC) die werd ingevoerd bij het begin 
van deze legislatuur, opgesplitst in exploitatie- en investeringsrekeningen. Het exploitatiebudget gaat 
over de besteding van middelen voor de dagelijkse werking. Het investeringsbudget heeft betrekking 
op terreinen, gebouwen, grote projecten. De voorziene acties werden in een meerjarenplan gegoten 
en de uitvoering daarvan moet blijken uit de jaarrekeningen.  

Evaluatie op basis van concrete, meetbare resultaten 

Tijdens de gemeenteraad van 27 juni werd de jaarrekening 2015 van onze gemeente voorgesteld. De 
financieel beheerder lichtte bij deze gelegenheid de resultaten van het voorbije werkjaar toe.  

Een interessante basis om het bestuur te beoordelen op concrete, meetbare resultaten, want 
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 echt kan werken aan een opwaardering van onze gemeente, o.a. qua wegen en 
infrastructuur, daarvan zien we normaal de realisaties in de investeringen. Doch over dit onderwerp 
kwam vanwege het bestuur bitter weinig uitleg. Op een verslag van meer dan 300 pagina’s zou men 
toch verwachten dat een onderbesteding van € 5 miljoen wat achtergrondinformatie bevat. Een 
opsplitsing van de lopende projecten, een tijdlijn en 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 enige details prijsgaf.  

De cijfers 

Projecten in 2015 die deel uitmaken van de investeringsuitgaven: van dat bedrag werd 16% 
gerealiseerd. Voor het derde jaar op rij valt de realisatie van investeringsprojecten zeer mager uit. 
Lennik heeft nu een mooi overschot op de rekeningen. 

Wanneer we de jaarrekening van 2014 erbij halen, lezen we 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 31/12 nog in uitvoering. De 
aanrekening zal pas in de loop van 2015 worden geregistreerd.” 

Anderhalf jaar later is daar nog steeds niets van gerealiseerd. 

 

 

 

In de cijfers die het bestuur toonde tijdens de gemeenteraad zat voor 2014 de exit-Electrabel operatie 
verwerkt voor € 1.245.911, dit gaf indruk dat het investeringspercentage gestegen was naar 48%  

Christel 

mailto:Info@LennikseTribune.be


Al 3 jaar heel weinig daadkracht in Lenniks beleid 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 5 

Een aantal voorbeelden van acties die voorzien waren in 2015 en die niet of slechts zeer gedeeltelijk 
werden uitgevoerd. Het uitvoeringspercentage van deze acties bedraagt 16%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn halverwege de legislatuur en de verwezenlijkingen van de huidige bestuursploeg vallen 
bijzonder mager uit. Projecten die werden gepland lopen steeds meer vertraging op. Men krijgt de 
budgetten niet gespendeerd en vindt het ook niet nodig de gemeenteraad (en bij uitbreiding de 
inwoners van Lennik) op een duidelijke manier te informeren.  

Er is geen overzicht van wat nu eigenlijk naar volgende jaren wordt verschoven, welke de tijdslijn is in 
het licht van de vertragingen, 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 al klaar voor de volgende legislatuur en dit met een administratie 
die onderbezet is voor de taak die haar wacht.  

Christel 
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Op dinsdag 13 september ondertekende de gemeente eindelijk het Save charter. Bijna 2 jaar nadat het 
voorstel door N-VA – Lennik² werd ingediend tijdens de gemeenteraad. Save staat voor Samen Actief 
voor VEilig verkeer en is een initiatief van de Ouders van Verongelukte Kinderen. Het wil gemeenten 
aansporen om een beter mobiliteitsplan uit te werken specifiek gericht naar kinderen en jongeren. Het 
bestaat uit de volgende 7 stappen die de gemeente moet doorlopen wanneer deze zich engageert. 

1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse 
• Nieuwe infrastructuurprojecten analyseren aan de hand van een verkeersveiligheidsaudit 
• Gevaarlijke punten voor zwakke weggebruikers in kaart brengen 
• Deze gevaarlijke punten systematisch aanpakken 
2. De implementatie van het STOP-principe 
• Bij alle infrastructuurwerken 
• Bij elke mobiliteitsbeslissing 
• In het beleid van de gemeente 
3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren 
• Plaatsen waar kinderen en jongeren vertoeven systematisch veiliger maken 
• Deze plaatsen moeten jongeren autonoom en veilig kunnen bereiken 
• Verkeersveiligheid verkiezen boven verkeersdoorstroming en parkeren 
4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau 
• Subjectieve en objectieve pakkans opdrijven door meer controles 
• Permanent communiceren over het waarom van deze acties 
• De strijd aangaan met weekendongevallen 
5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar de beleidsverantwoordelijken 
• Het STOP-principe toepassen op alle dienstverplaatsingen 
• De gemeentediensten moeten voor alle bewoners bereikbaar zijn volgens het STOP-principe 
• Het gebruik van duurzame en veilige vervoermiddelen voor woon-werkverkeer stimuleren 
6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren 
• Meewerken aan bestaande én ontwikkelen van nieuwe preventiecampagnes 
• Organiseren van een verkeersveiligheidsdag 
• Een actief communicatiebeleid voeren 
7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren 
• Proactief hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en naasten 
• Via nauwe samenwerking de afstemming tussen dienstverleners verbeteren 
• De gids “Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval” ter beschikking stellen 

Schepen De Muylder stelde dat Lennik momenteel niet geconfronteerd wordt met deze problematiek.  

Het college vond het een goed voorstel en zou contact opnemen met de organisatie “We zullen deze 
uitnodigen en met hen bespreken en indien uit dit overleg blijkt dat er zaken zijn die moeten 
geïmplementeerd worden bij het nieuwe mobiliteitsplan zullen wij dit doen. Maar vele zaken in het 
charter zijn momenteel beschreven in het nieuwe mobiliteitsplan. Ook in de meerjarenplanning zijn 
reeds acties voorzien ter bevordering van de verkeersveiligheid van kinderen.” 

Een positief engagement, maar het is wachten op concrete acties die dan na een jaar dienen 
geëvalueerd te worden. Met een gemeentebestuur dat het Masiusplein aanhaalt als een voorbeeld 
voor meer verkeersveiligheid, zijn we er nog niet helemaal gerust in...  

Lien 
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Het aantal te bespreken onderwerpen in deze Lennikse Tribune is beperkt aangezien de maand 
september valt na 2 maanden zonder gemeenteraad. We maken van de gelegenheid gebruik om een 
overzicht te maken van de agendapunten die deze legislatuur door onze fractie werden ingediend. 

De grootste fractie in de Lennikse gemeenteraad 

De N-VA – Lennik²-fractie is met 8 van de 19 gemeenteraadsleden de grootste fractie in de 
gemeenteraad. Deze belangrijke vertegenwoordiging verplicht ons als oppositiepartij om het 
gemeentelijk beleid van zeer nabij te volgen.  

Sinds de start van de huidige legislatuur op 2 januari 2013 hebben onze gemeenteraadsleden op de 42 
gemeenteraden reeds 273 agendapunten ingediend waarbij enerzijds om uitleg werd gevraagd 
omtrent de werking van de gemeente en waarbij eveneens voorstellen werden ingediend in het 
belang van het welzijn van Lennik en zijn inwoners. Tevens wordt per gemeenteraad gemiddeld een 
10-tal mondelinge vragen gesteld, dit betekent nogmaals meer dan 400 tussenkomsten! 

Arm bestuur 

Ondanks het feit dat onze voorstellen zo vanzelfsprekend zijn en de kost meestal verwaarloosbaar, 
houdt het bestuur (Open VLD & CD&V) deze legislatuur halsstarrig vast aan haar strijdplan:  Al van bij 
de aanvang is het de bedoeling om alle voorstellen van N-VA – Lennik² systematisch af te keuren.  

Wij begrijpen maar al te goed dat niet al onze voorstellen kunnen worden goedgekeurd, we begrijpen 
maar al te goed dat in sommige gevallen het bestuur andere accenten wil plaatsen bij bepaalde 
thema’s. Wat we echter niet goed begrijpen en wat tegelijkertijd een toonbeeld is van mank bestuur, 
is dat zowat alle voorstellen komende van N-VA – Lennik² onmiddellijk worden afgekeurd tijdens de 
gemeenteraad. 

 

Geert Geert 
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Meest actieve fractie 

Van begin 2013 tot midden 2016 is gebleken dat N-VA –Lennik² de meest actieve fractie is in de 
Lennikse gemeenteraad. Indien onze fractie geen voorstellen zou hebben ingediend zou een 
gemiddelde gemeenteraad na minder dan anderhalf uur zijn afgehaspeld.  

Een aantal maal (maart 2014 & januari 2016) hebben we geen agendapunten ingediend en stonden 
we na een uurtje alweer buiten op de markt. Er waren enkel een aantal kennisnames, informatieve en 
technische agendapunten goed te keuren, niets echt inhoudelijks, een gemeenteraad onwaardig.  

Een degelijk management van een onderneming zou als drijfveer het welzijn van de onderneming voor 
ogen moeten hebben en dus alle voorstellen die een toegevoegde waarde hebben ook in overweging 
nemen. Voor een gemeentebestuur geldt net hetzelfde. 

Gaan lopen met de pluimen van een ander 

Reeds van bij de start van de huidige legislatuur (2013) hebben we ons voorgenomen ook voorstellen 
in te dienen in het belang van Lennik en zijn inwoners, dit is tot op heden zeer dikwijls gebeurd. 
Slechts sporadisch worden de voorstellen door het huidige bestuur aanvaard. De meeste worden 
laconiek zonder enige motivering weggestemd. Verscheidene van onze voorstellen werden tijdens de 
gemeenteraad afgekeurd om een aantal maanden later met tromgeroffel in de pers te worden 
aangekondigd als een nieuw initiatief van het bestuur (aanschaffen van AED-toestel voor de sporthal 
en de Lennikse markt, WIFI in de bibliotheek en het jeugdhuis en de ondertekening van het SAVE 
charter zijn drie voorbeelden) 

Gauw de pers erbij 

Menigmaal in de week tussen het aanbrengen van het agendapunt door N-VA – Lennik² en de 
behandeling ervan tijdens de gemeenteraad werd alles in het werk gesteld om een positief imago te 
kunnen vertonen tijdens deze gemeenteraad.  

Meestal werd ook de pers erbij gehaald. In de betrokken persberichten werd alles in het werk gesteld 
om aan te tonen hoe goed het bestuur functioneert; dat bestuur zei er echter nooit bij dat het voorstel 
eerder op de gemeenteraad was aangebracht door de oppositie. 

Geert Geert 
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Geert Geert 
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In volgend overzicht vindt u de agendapunten die dit jaar zijn ingediend door de N-VA – Lennik² 
fractie. Een deel van de agendapunten vormt vragen, een deel voorstellen ter aanpassing van 
bestaande zaken of nieuwe voorstellen. De gemeenteraad van maart werd uitgesteld naar 11 april 
omwille van de niet-beschikbaarheid van een aantal bestuursleden. Op de gemeenteraad van 25 april 
werden uit protest geen voorstellen ingediend door de N-VA – Lennik² fractie.  

 

Geert Geert 
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Christel 

De 3 loopwedstrijden die in de zomerperiode in onze gemeente 
worden georganiseerd werden sinds dit jaar in een Lenniks 
loopcriterium gebundeld en ook onder die vorm door de 
gemeente gepromoot. Excellent initiatief en samenwerking van 
de organiserende verenigingen waarbij de actieve en sportieve 
kant van onze gemeente in de verf wordt gezet. 

Eind juli ging het eerste deel van het criterium van start met de 
Cecilialoop Sint-Martens-Lennik, georganiseerd door de 
Harmonie, met vertrek en aankomst aan de gemeentelijke 
feestzaal 'Jongensschool'. Het werd een succes met meer dan 
200 deelnemers uit alle leeftijdscategorieën. Het was dan ook 
heel spijtig dat de locatie zwaar ontgoochelde. Opnieuw blijkt 
dat de gemeente schromelijk tekort schiet in het onderhoud van 
de Jongensschool. De bedroevende staat van het sanitair werd 
reeds herhaalde malen tijdens de gemeenteraad aangeklaagd 
door de N-VA – Lennik²-fractie. 

Eén toilet dat nog functioneert 

In 2015 was een bedrag voorzien in de begroting om het sanitair 
te vernieuwen. Doch eind juli 2016 was er nog niets gebeurd. Zo 
moesten een aantal dames de start van de jogging missen door 
de file aan het enige toilet dat ter beschikking was. Het tweede 
toilet is reeds maanden stuk, bij het mannentoilet net hetzelfde. 
En dan hebben we het nog niet over de kapotte deuren, 
lekkende leidingen, ...  

Er was dus welgeteld 1 damestoilet ter beschikking voor de 
Vlaamse kermis waar op zaterdagavond zowat 300 zitplaatsen 
volzet waren. Zondagmiddag deed hetzelfde probleem zich 
voor. Als promotie voor Lennik tegenover de joggers en de 
bezoekers uit naburige gemeenten kan dit tellen! 
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De keuken die naam onwaardig 

Niet alleen het sanitair is beschamend, ook de keuken is compleet onbruikbaar. Voor een recent 
buurtfeest werd de zaal gehuurd aan de volle prijs. Men kreeg in ruil een verwaarloosde keuken 
zonder koelkast (3 jaar geleden stuk geraakt en sindsdien nog niet vervangen), een kookplaat waarvan 
nog 1 van de 4 platen werkt, en een dampkap waar nog enkel lawaai uitkomt. 

Het Open-VLD-CD&V-bestuur besteedt weinig aandacht aan ons gemeentelijk patrimonium, dat 
nochtans van groot belang is voor de ondersteuning van het verenigingsleven. Er wordt veel beloofd 
maar niets uitgevoerd. Het herstellen van enkele toiletten, deuren en klinken is toch niet te veel 
gevraagd. Dit kan op een paar weken worden opgelost. We wachten intussen al anderhalf jaar. 

Christel 
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Tijdens de zomermaanden heeft EANDIS twee documenten over een geplande fusie en de opname 
van een nieuwe aandeelhouder verspreid bij de mandatarissen van de gemeenten. 

Onstabiel partnership voor de toekomst van ons energienetwerk Eandis 

Het project beweerde bij de aanvang om een lange termijn oplossing te zoeken voor Eandis. Met het 
project zoals dat nu voorgelegd wordt is dit niet gegarandeerd. Het project VOLTA om State Grid 
Corporation of China voor 14% aandeelhouder te maken mits de inbreng van een grote som geld (€ 
800 miljoen), zal Eandis Assets continu in een onstabiele situatie houden. Eandis Assets vormt de 
fusievennootschap door het samenvoegen van Eandis, Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, 
Iverlek en Sibelgas. De constructie is zodanig opgezet dat de nieuwe aandeelhouder op verschillende 
tijdstippen en tegen verschillende voorwaarden het recht krijgt om al zijn geld terug te eisen. In de 
voorstellen heet dit een “put optie”. 

De private partner verwerft dus een put optie voor zijn aandelenpakket en kan deze activeren bij 
tegenslagen en in geval van meningsverschillen met de hoofdaandeelhouder: de Vlaamse steden en 
gemeenten. De nieuwe partner heeft het recht zijn aandelen terug te verkopen aan Eandis Assets en 
zijn geld terug te eisen. 

De meerderheidsaandeelhouders, de steden en gemeenten, staan dus elk moment onder druk 
wanneer zij iets willen goedkeuren dat de nieuwe partner niet wil. Deze krijgt dan het recht om zijn 
aandelen terug te brengen bij Eandis Assets en zijn geld terug te eisen. 

Waarom biedt de Vlaamse overheid haar eigen burgers niet de kans? 

Na 3 oktober zal volgens het scenario Eandis opgaan in Eandis Assets - goed voor 80% van het Vlaamse 
distributienet. Dit distributienet is voor elke samenleving een essentiële infrastructuur. De kosten 
daarvan maken nu al een groot deel uit van de factuur die maandelijks wordt betaald. Eandis Assets 
zal ook een cruciale rol spelen in de overgang naar hernieuwbare energie. 

• Vraag is of een verre reus uit China dan de goede partnerkeuze is: 
 1,7 miljoen werknemers heeft Stat Grid 
 890.000 km aan elektriciteitsleidingen beheert State Grid 
 1,1 miljard Chinezen gebruiken het netwerk van Sate Grid (15% van de wereldbevolking)  
 400 miljoen klanten heeft State Grid 

• Vraag is tevens of de 236 gemeenteraden daar goed over ingelicht werden 
• Vraag is of de burgers die ze vertegenwoordigen op de hoogte zijn van deze belangrijke beslissing 
• Vraag is of de burgers ermee akkoord gaan 

Nadenken over een andere aanpak? 

Op 3 oktober zullen de vertegenwoordigers van die 236 gemeenten in Eandis beslissen of ze de deal 
goedkeuren die het management van Eandis de voorbije maanden in alle stilte heeft uitgewerkt. 

Die deal houdt in dat 14% van het bedrijf wordt verkocht aan State Grid Corporation of China, het 
grootste elektriciteitsbedrijf ter wereld en tout court een van de grootste bedrijven ter wereld. 
Waarom biedt de Vlaamse overheid haar eigen burgers niet de kans om te investeren in haar eigen 
distributienetwerk? Op die manier verankert men het net in Vlaanderen. Bovendien biedt men op 
deze manier de Vlamingen de kans op een interessante belegging in een tijd waar spaarboekjes niets 
meer opbrengen. Staat er geen € 250 miljard geparkeerd op spaarboekjes?  

Gun 
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Over het gebrek aan “slagvaardigheid” van het huidige bestuur in Lennik hebben we het reeds 
menigmaal gehad. Besluitloosheid, afbreken van bestaande goede zaken, passieve of negatieve 
houding tegenover verschillende adviesraden, enz. We willen het even over de toekomst hebben. 

Twee derde van de bestuursperiode is verstreken 

Soms wordt ons de vraag gesteld: “En wordt het met jullie dan zoveel beter?“ Eigenlijk een pertinente 
vraag want in oktober 2018, binnen 2 jaar, kan de kiezer opnieuw zijn keuze maken in het stemhokje. 
Het is een feit dat onze fractie nooit bang is om haar verantwoordelijkheid te nemen.  

Menigmaal kwam onze fractie in vroegere gemeentebesturen met vernieuwende ideeën voor de dag 
die de buurgemeenten verrasten. Lennik was een “lichtbaken” voor de streek en onze fractie werd 
door verscheidene burgemeesters uit buurgemeenten “de ideeënfabriek” genoemd. Een gemeente 
waar men rekening mee hield. Inmiddels is dit geschiedenis voor Lennik en is men vooral bezig met de 
afbraak van verworvenheden. 

Mits het vertrouwen van de kiezer staat het buiten kijf dat we de negatieve spiraal opnieuw kunnen 
ombuigen in positieve energie. 

We wensen dat Lennikenaren opnieuw fier worden op hun gemeente 

Vooreerst zullen we positieve zaken die in de verdrukking zijn gekomen opnieuw moeten opbouwen. 
Met de hulp van Lennikenaren die begaan zijn met het wel en wee van de gemeente moet dit lukken! 

De voorstellen, klein of groot, die we nu reeds vier jaar ter stemming voorleggen en nog zullen 
voorleggen tijdens de gemeenteraad en die steevast door het bestuur naar de prullenmand worden 
verwezen zullen opnieuw op hun waarde worden beoordeeld. 

En dan komen de grote projecten die de huidige meerderheid de bevolking voorschotelt en die nog 
altijd niet gerealiseerd zijn. Hier ligt dus de struikelsteen voor de gemeente en haar financiën. Hoever 
zijn er al engagementen aangegaan? Welke rekening gaat er worden gepresenteerd? Dit wordt nog 
steeds verzwegen. Feit is dat de huidige meerderheid al veel contracten heeft afgesloten met 
studiebureaus. Vroeger werden een groot aantal studie- en aanbestedingsdossiers uitgewerkt door 
een bevoegde ambtenaar op het gemeentehuis zelf tegen een veel lagere kost. 

Toch zijn we optimistisch gestemd, samen met u moeten we de opdracht aankunnen! 

Verdeling verantwoordelijkheden 

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 de 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 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. 
Aangezien onze fractieleden geen medewerkers ter beschikking hebben ter ondersteuning en 
administratie worden een aantal verantwoordelijkheden aan meer dan één raadslid toebedeeld. 

Erik 
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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 
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