
Oktoberr 2017 

De visie van N-VA – Lennik² op het 
Lennikse gemeentebeleid 

N-VA – Lennik² 

Markt 

52 



Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Voorstelling N-VA – Lennik² 

JAARGANG 2017- NR 10 

Wij wensen u van harte welkom 
bij de tweeënvijftigste 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 
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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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Het krakkemikkige pad van Open-VLD-CD&V 

Het vertrekpunt 

De gemeenteraadsverkiezing van 2012 leverde volgende uitslag op: 

• Open-VLD  7 zetels 
• N-VA-Lennik² 7 zetels 
• CD&V  4 zetels 
• Vlaams Belang   1 zetel 

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

• Open-VLD leverde de burgemeester en 2 schepenfuncties 
• CD&V leverde 3 schepenfuncties (waaronder de OCMW-raad-voorzitter) 
• Dit vormde een meerderheid van 11 zetels van de 19 te verdelen zetels 

Het krakkemikkige pad 

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

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

• Regelmatig beschikt het Open-VLD-CD&V bestuur over geen meerderheid in de gemeenteraad. 
• De bevoegdheden van schepenen worden afgenomen, herverdeeld en terug gegeven. 
• De burgemeester en de schepenen zitten mekaar voortdurend in de haren en beschuldigen elkaar van 

stilzitten, voorliegen, manipulaties, … 
• Elke gemeenteraad worden onwaarheden verkondigd in een poging hun eigen disfunctioneren te verbergen 

Tot op heden voerde N-VA-Lennik² constructief oppositie door het Open-VLD-CD&V beleid met een open geest 
kritisch te analyseren en te bestrijden maar vooral door positieve politieke voorstellen te doen. 

Vandaag dient N-VA-Lennik² vast te stellen dat niet alleen de door Open-VLD-CD&V gevoerde politiek in vraag 
dient gesteld te worden maar dat het functioneren zelf van het Lennikse Open-VLD-CD&V bestuur ernstige 
vragen oproept: 

• Kan Open-VLD-CD&V nog een meerderheid garanderen in de gemeenteraad? 
• Kunnen de Open-VLD-CD&V collegeleden nog samen door één deur? 
• Beschikken de burgemeester en de schepenen nog over de morele autoriteit om hun ambt uit te oefenen? 

Het antwoord op al deze vragen kan samengevat worden als volgt: 

Beschikt Open-VLD-CD&V nog over een geloofwaardige meerderheid in de gemeenteraad? 

Het is duidelijk voor iedereen dat Open-VLD-CD&V niet meer over een stabiele meerderheid beschikt.  De ene 
keer hebben ze er een, de volgende keer is er geen meerderheid. 

Nadien beschuldigen de collegeleden elkaar in de pers van alles wat lelijk is om daarna terug over te gaan tot de 
orde van de dag. 

Hoe geloofwaardig is dit nog? 
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Het krakkemikkige pad van Open-VLD-CD&V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikken de burgemeester en de schepenen nog over de morele autoriteit om hun ambt uit te oefenen? 

Het pijnlijke schouwtoneel dat opgevoerd werd naar aanleiding van de laatste gemeenteraad waar Open-VLD-
CD&V niet over een meerderheid beschikte, is tekenend voor het moreel faillissement van zowel de 
burgemeester als de schepenen. 

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

Geen enkele van de schepenen heeft zijn mond open gedaan om de ware reden van de afwezigheid van de 
betrokken schepen mede te delen. 

Nochtans waren zowel de burgemeester als de schepenen op de hoogte van de reden waarom de betrokken 
schepen afwezig was met name zijn onvrede met de krakkemikkige werking van het college. 

Zowel de burgemeester als de schepenen hebben welbewust de gemeenteraad voorgelogen over de ware reden 
van de afwezigheid van de betrokken schepen. 

Ze hebben dus doelbewust de gemeenteraad en de goegemeente voorgelogen. 

De conclusie van N-VA-Lennik² 

Wie kan nog vertrouwen hebben in mensen (of het nu de burgemeester is of de schepenen zijn) die doelbewust 
de waarheid niet vertellen? 

Wat te denken van wat zij op andere ogenblikken vertellen over door hen genomen bestuursdaden? 

Wanneer zij doelbewust de gemeenteraadsleden voorliegen over de reden van de afwezigheid van een schepen, 
wat geeft dit dan te denken over hun uitleg en rechtvaardigingen voor de (andere) bestuursdaden die zij stellen? 

Burgemeester en schepenen hebben geen enkel moreel gezag meer om hun ambt, dat gesteund is op 
vertrouwen, eerlijkheid en fairplay, nog verder uit te oefenen. 

N-VA-Lennik² staat voor een open en eerlijk beleid waar geen plaats is voor leugens en voor het verdoezelen  
van de waarheid . 
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Kunnen de Open-VLD-
CD&V collegeleden nog 
samen door één deur? 

De vraag stellen is ze 
meteen beantwoorden. 

Voor iedere normaal 
erkende mens zou het na 
de beschuldigen en 
beledigingen onmogelijk 
zijn om nog verder te 
werken. Blijkbaar willen 
Open-VLD en CD&V verder 
blijven ploeteren in het 
moeras dat ze zelf hebben 
gecreëerd. 

N-VA – Lennik² hield een persconferentie over de bestuurstoestand in de gemeente 
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De Schapenstraat saga (aflevering XX) 

Bij het aantreden van het huidige gemeentebestuur in 2013 stond de hoogdringende vernieuwing van de 
Schapenstraat in het meerjarenplan als één van de grote te realiseren projecten voor Lennik. 

Een regelmatige update krijgen vanuit het Schepencollege over de stand van zaken van de grote 
investeringsdossiers is in Lennik te veel gevraagd. Rest er ons geen andere optie dan regelmatig vragen te stellen 
tijdens de gemeenteraad.  Zo ook begin van dit jaar, toen duidelijk werd dat de staat van de Schapenstraat door 
de voorbije winter erg verslechterd was.  Op de vraag wat Schepen Limbourg (Open-VLD) daarvoor gepland had, 
was het laconieke antwoord: “niets”. Want dan zou er in de pers weeral aangeklaagd worden dat het 
schepencollege het geld langs ramen en deuren buiten gooit: “men repareert immers geen straat die volgend 
jaar compleet hernieuwd wordt!”  

In de zomer werden dan plots toch door een externe firma een paar gaten gedicht.  We wilden graag weten van 
Schepen Limbourg waarom hij van gedachten was veranderd, en of deze wijziging van de plannen betekent dat 
de "grote" reparatie niet meer op schema zit. De gemeenteraad van september ging niet door, benieuwd naar de 
antwoorden van de Schepen tijdens de eerstkomende vergadering. 
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Lennikse Open-VLD-CD&V-coalitie staat 
andermaal op springen 

“De bestuurscoalitie van De Knop wankelt “ (Het Laatste Nieuws – 5 oktober 2017) 

We worden het stilaan gewoon op het Lenniks gemeentehuis. De Open-VLD-CD&V-coalitie slaagt er na 5 jaar 
nog steeds niet in onze gemeente op een degelijke en efficiënte wijze te besturen. 

Andermaal dienden wij vast te stellen dat de meerderheid  op de laatste gemeenteraad van 25 september 2017 
niet in voldoende aantal aanwezig was om op geldige wijze een gemeenteraadszitting te houden en haar 
agendapunten goed te keuren. En dit is niet de eerste maal!  

De huidige Open-VLD- CD&V-meerderheid heeft er bij het begin van de legislatuur voor gekozen om met een 
krappe meerderheid deze gemeente ‘trachten‘ te besturen. 

Negatieve wind 

Intussen kan iedereen vaststellen dat vanaf het begin van deze legislatuur er een zeer negatieve wind waait in 
deze bestuursploeg: 

• Vele werknemers werden opgezegd en dit zogezegd om besparingsmaatregelen. Voor sommigen werd de 
opzeg ingetrokken, voor anderen niet. Andere ambtenaren zijn zelf vertrokken gelet op de negatieve sfeer in 
dit gemeentehuis. Zeer waardevolle ervaring en dossierkennis zijn  hierdoor verloren gegaan 

• Het is niet de eerste maal dat het Open-VLD-CD&V-bestuur geen meerderheid heeft in deze gemeenteraad. 
Dit heeft zich deze legislatuur reeds verscheidene keren voorgedaan. 

• Er zijn een hele reeks gemeentelijke activiteiten – uitgaande van de meerderheid – waarop het college 
nauwelijks vertegenwoordigd is. Zeer dikwijls zijn slechts 3 (of  minder) van de 6 collegeleden aanwezig. 

• Slechts enkele collegeleden hebben de mogelijkheid hun programma en actiepunten ‘ trachten ‘ uit te 
voeren, doch ook dit verloopt zeer stroef. De investeringen worden slechts voor +- 15 % uitgevoerd. Op dat 
vlak heeft de gemeente Lennik in vergelijking met vele andere gemeenten de eerste … of is het de laatste 
prijs gewonnen.  Andere collegeleden worden tegengewerkt, hetgeen blijkt uit de evolutie in de 
Meerjarenplannen. 

• Veel van de positieve voorstellen die de N-VA-Lennik²-fractie heeft ingediend, worden nauwelijks aanhoord, 
veelal negatief behandeld of  sommige – na lange tijd – zelf door de meerderheid geagendeerd alsof het haar 
eigen agendapunten zijn. 

• Sommige gemeentelijke adviesraden komen nog nauwelijks  of zeer onregelmatig samen 

Dit zijn geen loze beweringen, dit vormt de harde realiteit. 

De Pers 

Ook de onafhankelijke schepen Filip Van Ginderdeuren, die wat vrijer kan spreken over wat er intern leeft, heeft 
dit in de voorbije periode in de pers bevestigd. Uitspraken zoals “Met dit college staat onze gemeente stil“ en 
“Collegialiteit staat duidelijk niet op de agenda van dit schepencollege“ en “Heel wat dossiers worden buiten het 
schepencollege klaargestoomd“ en “Met dit college valt niet te werken“ komen uit zijn mond en bevestigen 
enkel hetgeen eerder in dit artikel werd aangetoond. 

Dagdromen? 

Was de  burgemeester aan het dagdromen toen ze op de gemeenteraad verklaarde dat deze toch kon doorgaan 
indien onze fractie niet uit protest zou weggegaan zijn. Vooreerst komt het aan het Open-VLD-CD&V-bestuur toe 
zélf te zorgen voor een meerderheid tijdens de gemeenteraad zodat zij de door haar voorgebrachte 
agendapunten kan goedkeuren.  
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Geert Geert 
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Lennikse Open-VLD-CD&V-coalitie staat 
andermaal op springen 
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Geert Geert 

Zelfs indien onze fractie zou gebleven 
zijn, was het nog niet helemaal zeker dat 
de agendapunten van de meerderheid 
zouden goedgekeurd worden vermits 
zowel de meerderheid als de oppositie 
op dat ogenblik ieder over 9 stemmen 
beschikte en bij staking van stemmen 
het agendapunt van de meerderheid zou 
verworpen zijn. 

Onze mooie, landelijke en bruisende 
gemeente verdient veel beter! 

Afspraak op 14 oktober 2018? 
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Lenniks bestuur heeft weer geen meerderheid 
in gemeenteraad 

Met de dag groeit de verbazing: het huidige Open-VLD-CD&V-bestuur 
blijft maar ruzie maken. Heeft de ene keer een meerderheid in de 
gemeenteraad, de andere keer dan weer niet. Een schepen stelt dat hij 
door de andere leden van het College voorgelogen wordt, dat projecten 
geblokkeerd worden en dat met dit College Lennik stil staat. 

Daarenboven zegt hij dat de twee liberale collegeleden (de burgemeester 
en de schepen van Openbare Werken) zich arrogant gedragen en niet 
collegiaal en loyaal handelen. Burgemeester De Knop vindt de schepen 
dan weer niet collegiaal omdat hij zijn kritiek naar buiten brengt. 

In geen enkele andere gemeente in Vlaanderen hoort men dergelijke 
verwijten binnen meerderheidsleden in een coalitie. Het is 
onvoorstelbaar wat zich in Lennik afspeelt. Open-VLD-CD&V hebben elke 
geloofwaardigheid verloren. 

Op de gemeenteraad van 25 september beweert de burgemeester niet te 
weten waarom schepen Filip Van Ginderdeuren niet aanwezig is. 

Schepen Van Ginderdeuren spreekt dit formeel tegen en stelt 
uitdrukkelijk dat hij het College in mailcorrespondentie had laten weten 
dat hij niet aanwezig zou zijn. Volgens de schepen wisten zowel de 
burgemeester als alle andere schepenen wel degelijk zeer goed dat hij 
zou wegblijven op 25 september uit onvrede met de manier waarop 
hangende zaken behandeld worden. 

Met andere woorden, zowel de burgemeester als alle andere schepenen 
hebben, zowel individueel als collectief de gemeenteraad voorgelogen. 

Wie kan in die omstandigheden in de toekomst die mensen nog geloven? 

Al verschillende jaren maakt N-VA – Lennik² in de gemeenteraad 
opmerkingen over de manke daadkracht van het bestuur, mee 
ondersteund door de vele politieke acties die we voerden. Het is 
opmerkelijk dat deze kritiek dat "het niet vooruitgaat" blijkbaar ook leeft 
binnen het College van burgemeester en schepenen zelf. Nu de 
verkiezingen dichtbij komen, wordt men ongerust. Interne frustraties 
komen tot uitbarsting. 

N-VA – Lennik² biedt terzake een politiek alternatief en heeft in het 
verleden, zowel via krachtige oppositie als in 24 jaar 
bestuursverantwoordelijkheid, bewezen dynamisch en efficiënt te 
kunnen besturen. 

Wij van N-VA – Lennik² zijn er klaar voor om Lennik terug op een 
correcte, rechtvaardige en niet-partijdige wijze te besturen. Wij wensen 
van Lennik opnieuw een gemeente te maken waar men fier op kan zijn. 
Wij hebben de mensen, de ideeën en de wilskracht om de gemeente 
terug in goede banen te leiden. 
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Erik 
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Kalender 2017 

Nieuwjaarsdag 1-jan OLH hemelvaart 25 mei Prinsviering - 25 jaar 10-sep

Drie koningen 6-jan Pinksteren 4-jun Winteruur 29-okt

Valentijn 14-feb Pinkstermaandag 5-jun Allerheiligen 1-nov

Pasen 16-apr Vaderdag 11-jun Allerzielen 2-nov

Paasmaandag 17-apr Vlaamse feestdag  11-jul Wapenstilstand 11-nov

Feest van de arbeid 1 mei Nationale feestdag 21-jul Kerstmis 25-dec

Moederdag 14 mei OLV hemelvaart 15-aug 2de Kerstdag 26-dec

Mosselfestijn N-VA – Lennik² Najaarsetentje N-VA – Lennik² Nieuwjaarsreceptie N-VA – Lennik² 

Lennikse Feesten 

Gemeenteraad Lennik OCMW-raad Lennik 

Jaarmarkt Lennik 
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april-17
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1 2 3 4 5 6 7
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29 30 31

mei-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

juni-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

juli-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

augustus-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

oktober-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

november-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

december-17

Kalender 2017 toont ook data van de activiteiten in Lennik en georganiseerd door N-VA – Lennik² en 
een aantal speciale data waarvan wij denken dat ze u van dienst kunnen zijn. 
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1 2 3 4 5
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Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3
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18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

september-17
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Het begrip “constructieve oppositie” 

Na de turbulente dagen werd er allesbehalve een stichtende strijd geleverd op het nieuwe strijdtoneel namelijk 
de sociale media en Facebook in het bijzonder. Als je de verwijten las kan je maar één ding besluiten: dit komt 
nooit meer goed. We dragen dit mee tot aan de verkiezingen.  

Af en toe werd er dan nog eens met modder gegooid naar de oppositie. Of zoals een gemeenteraadslid van 
Open-VLD schreef: ‘Dit is politiek’  

Dikwijls vergeet men dat de rol van de oppositie, oppositie voeren is ….  

Onze liberale vrienden hebben dan ook een nieuwe term gevonden: ‘de constructieve oppositie’. Wat kan die 
term inhouden? Ik kan er maar vier bedenken:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Erik 

1. Van in het begin van de  legislatuur, rekening houdend met de financiële 
toestand van de gemeente, werd door onze fractie een hele lijst met kleine 
projecten voorgesteld die het leven van de inwoners van  Lennik kunnen 
verbeteren en amper geld kosten. Deze zijn terug te vinden in onze 
Lennikse Tribune die nu al meer dan 50 edities telt. De voorstellen werden 
steevast naar de vuilbak verwezen omdat ze van de oppositie kwamen of 
werden op enkele uitzonderingen naar het college doorverwezen. Daar 
stierven de voorstellen een stille dood of doken ze (in eventueel licht 
veranderde vorm) op als een voorstel van de meerderheid en werd over 
het voorstel van de oppositie niet meer gesproken. Dit kan niet ‘de 
constructieve oppositie’ zijn want wordt niet gerespecteerd..  

2. Men zou  verwachten dat grote projecten die ofwel op het vlak van 
uitvoering ofwel op het vlak van de financiële impact verder gaan dan deze 
legislatuur (vb sporthal, Schapenstraat, enz.) zouden besproken worden op 
een gemeenteraad. Men weet nooit of een oppositieraadslid een 
schitterend idee zou kunnen hebben. Dit gebeurde nooit. Integendeel de 
antwoorden op onze vragen kon men lezen in de één of andere krant ’s 
anderdaags. Hierin kan ‘de constructieve oppositie’ dus ook niet geplaatst 
worden.  

3. Zou het misschien zijn zoals in de vorige legislatuur waar een 
meerderheidspartij toelaat om 18 maanden voor de verkiezingen te laten 
inbreken in de meerderheid door de oppositie en vanaf dan alles zoveel 
mogelijk tracht te boycotten en af te breken waardoor een situatie wordt 
gecreëerd waar alles stil valt en bovendien moord en brand schreeuwt  
een week voor de verkiezingen omdat  onze lijsttrekker durfde te verklaren 
dat hij niet meer wenst samen te werken met dergelijke mensen. Indien dit 
constructief is, dan passen we.  

4. Kom ik tot de laatste mogelijkheid voor ‘constructieve oppositie’, namelijk 
als oppositie gewoon zwijgen, geen kritische analyse maken, leugens en 
onwaarheden voor waar aannemen, alles goedkeuren. Kortom, onze 
zitpenning oprapen en zo vlug mogelijk naar huis of café trekken en 
berusten.  

Vroeger was dit de gang van zaken in de gemeenteraad van Lennik. Maar dit is niet ons 
handelsmerk. Onze kiezers wensen dit ook niet‘Constructieve oppositie’ blijken holle 
woorden voor dit bestuur. Misschien leest u het binnenkort in een blaadje of op Facebook.  

Installatie gemeenteraad 
Lennik januari 2013 
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Oprechte dank voor uw talrijke opkomst  
Najaarsetentje 2017 

Het Najaarsetentje van N-VA – Lennik² was alweer een schot in de 
roos. Hartelijk dank aan alle bezoekers en ook een dikke pluim voor 
alle vrijwilligers die elke keer zorgen voor een vlekkeloze organisatie. 

De tombolavraag van dit jaar vroeg naar het exacte aantal kurken in 
een grote vaas en als schifting naar het aantal champagnekurken in 
diezelfde vaas. Één persoon raadde het exacte aantal, velen zaten er 1 
of 2 kurken naast.  Proficiat  Marleen met het schilderij, ons 
geschonken door kunstschilder Lieve Vanderstappen!! 

Alle winnaars krijgen eerstdaags hun prijs overhandigd.  
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Verdeling verantwoordelijkheden 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Erik Kristien Kelly Gun Lien Jasper Christel Geert 
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Een tribune voor de Lennikenaar 
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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 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 14 Hoofdredactie: Gun Mignon 
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