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Onze visie op het Lennikse gemeentebeleid 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Welkom 

Wij wensen u van harte welkom bij de 

eerste versie van onze digitale 

nieuwsbrief, de eerste Lennikse 

digitale krant. 

Deze nieuwsbrief zal op regelmatige 

basis verschijnen, abonneren kan 

eenvoudig via mail naar 

info@lenniksetribune.be. 

Tevens zal u via de FaceBook-pagina 

van De Lennikse Tribune deze krant 

kunnen lezen.  In latere fase volgt nog 

een website. 

De kwadraatraad 

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 de kwadraatraad heeft 

eigen bevoegdheden, elk in zijn of 

haar interessegebied en met zijn of 

haar kennis van zaken. 

Bevoegdheden  

Verder in deze Lennikse Tribune vindt 

men de verdeling van de thema’s 

binnen de kwadraatraad. 

Juni 2013 

De kwadraatraad bestaat uit de volgende leden: 

• Bruno Moens 

Bruno.Moens@lenniksetribune.be 

• Christel O 

Christel.O@lenniksetribune.be 

• Erik O 

Erik.O@lenniksetribune.be 

• Fried Ringoot  

Fried.Ringoot@lenniksetribune.be 

• Geert De Cuyper (fractieleider) 

Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be 

• Jasper De Bruyn 

Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be 

• Kristien Van Vaerenbergh 

Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be 

Ook onze OCMW-raadsleden komen aan bod: 

• Chris Van Belle 

• Ernest Vankelecom 

• Viviane Tielemans 
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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Deze nieuwsbrief is onze manier 

om de Lennikenaar op een 

moderne en directe manier te 

informeren over het reilen en 

zeilen in de Lennikse 

gemeentepolitiek.  We zijn de 

mening toegedaan dat niet alle 

nuances die we aan sommige 

items geven volledig tot hun recht 

komen in de pers omwille van 

tijdsdruk of plaatsgebrek.  We 

willen in bepaalde gevallen ook 

een meer onderbouwd relaas aan 

de burger bezorgen. 

Visie 

In De Lennikse Tribune vindt u 

onze visie terug over de 

besproken onderwerpen.  

Sommige van deze standpunten 

zullen we ook weergeven in onze 

reguliere uitgaven.  Het is dus 

niet de bedoeling dat De 

Lennikse Tribune onze gewone 

blaadjes via de post gaat 

vervangen. 

Respect 

In De Lennikse Tribune hoeft u 

geen scheldpartij te verwachten 

op de huidige meerderheid.  

Zoals we reeds van in het begin 

hebben verklaard willen we 

opbouwend oppositie voeren en 

de nodige voorstellen doen om 

Lennik beter uit te bouwen.  

Naast onze voorstellen willen we 

ook door gerichte vragen te 

weten komen hoe Lennik er voor 

staat op alle vlakken: financieel, 

demografisch, taalgebruik, 

educatief, ecologisch, de 

verbrusseling, enz.  Dit is ons 

inziens de ideale manier om de 

Lennikenaar in detail  en correct 

op de hoogte te brengen. 

In De Lennikse Tribune zullen we 

onze voorstellen en onze vragen 

rond het gevoerde beleid 

regelmatig bespreken.  Zo kunt u 

een perfect oordeel vormen over 

ons werk en het werk van de 

huidige meerderheid. 

Auteurs 

De artikels in De Lennikse 

Tribune worden voor u 

geschreven door de leden van de 

kwadraatraad. 

Eerste Lennikse digitale krant Erik 
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Het Nederlands? Pardon, je ne comprends pas  

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Lennik was de vorige decennia 

een baken in de Vlaamse Rand 

en de plaats waar de actie rond 

BHV ontstond.  De eerste 5 

maanden van 2013 werd het 

werk van de laatste 20 jaar 

echter volledig teniet gedaan. 

Brusselse Hoofdstedelijke 

Gemeenschap (BHG) 

Voor de huidige meerderheid van 

Open VLD en CD&V maakt 

Lennik voortaan deel uit van de 

BHG.  De poort tot verbrusseling 

is daarmee wagenwijd openzet. 

De BHG is een nieuw 

overlegorgaan.  De gewesten en 

alle gemeenten van Vlaams- en 

Waals- Brabant moeten er 

verplicht deel van uitmaken.  

Volgens de meerderheidspartijen 

was dit een overlegorgaan om de 

mobiliteit te verbeteren.  Niets is 

minder waar.   

Voor Milquet (CDH) is dit “een 

nuttig instrument om de grenzen 

van Brussel te doorbreken”.   

Reynders (MR) ziet de 

mogelijkheid om Brussel uit te 

breiden volgens de grenzen van 

de oude provincie Brabant. 

Het vorige gemeentebestuur 

keurde nochtans met unanieme 

steun van Open VLD een motie 

goed tegen de oprichting van 

deze BHG.  Nu maakt diezelfde 

partij een bocht van 180°. 

Schoolreglement  

In het nieuwe schoolreglement en 

het nieuwe arbeidsreglement van 

de gemeenteschool is er slechts 

één verwijzing naar het 

Nederlands: "De ouders zullen 

hun kinderen aanmoedigen om 

Nederlands te spreken".  

Nergens staat in welke taal het 

contact met de ouders verloopt of 

welke taal op de speelplaats 

wordt gebruikt.  Het onderwijzend 

personeel krijgt zo geen enkele 

basis om het Nederlands te 

spreken.  Niet het toonbeeld van 

een beleid om het 

Nederlandstalig karakter van 

Lennik te versterken dus. 

In het reglement van andere 

Lennikse scholen staat hierover 

wel een gedetailleerd hoofdstuk.  

Het spreken van Nederlands is 

immers de sleutel tot een vlotte 

integratie en de garantie op werk. 

Kristien 
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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Kinderen kansen geven  

19% procent van de kinderen in 

de Lennikse gemeenteschool 

wordt opgevoed in anderstalige 

gezinnen.  Zonder degelijk 

schoolreglement is het gevolg 

voor deze kinderen 

taalachterstand.  Dit ondermijnt 

ook de motivatie van anderstalige 

ouders om het Nederlands te 

gebruiken.  Zo geef je kinderen 

geen enkele kans. 

Hallo en tot ziens 

‘Hallo’ en ‘tot ziens’ is volgens de 

OCMW-voorzitter voldoende 

kennis van het Nederlands om 

steun te krijgen van het OCMW.  

Opnieuw geen stimulans om te 

integreren, maar intussen geeft 

het OCMW wel steun.  Niet het 

beleid waar wij achter staan.  

Voor wie op eigen benen wil 

staan, voor wie wil werken is de 

sleutel bij uitstek de kennis van 

het Nederlands. 

Vaandelcapitulatie  

In zijn afscheidsrede op het einde 

van de vorige legislatuur, stelde 

Willy De Waele dat het BHV-

akkoord niet minder dan een 

capitulatie voor de Vlaamse Rand 

was.   

Als vurig bezieler van wat hij zelf 

de ‘Vlaamse Zaak’ noemde zou 

hij de Vlaamse Leeuw aan de 

openbare gebouwen blijven 

hijsen tot de daadwerkelijke 

splitsing van Brussel-Halle-

Vilvoorde.  Maar toch moest hij 

met lede ogen toekijken hoe zijn 

eigen partij de regels veranderde. 

Sommige kandidaten van zijn 

partij gebruikten tijdens de 

verkiezingen trouwens al de taal 

van Molière.  Ze maakten zelfs de 

belofte dat de Vlaamse vlaggen 

aan de openbare gebouwen 

zouden verdwijnen.   

De toon van de meerderheid is 

gezet. 

Kristien 
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Het schepencollege heeft als 

besparingsmaatregel beslist om 

de prijzen van de huisvuilzakken 

te verhogen, ze hebben ook de 

gratis vuilzakken voor jonge 

gezinnen, gepensioneerden en 

mindervaliden afgeschaft. 

Op de gemeenteraad van 25 

maart 2013 vroeg Fried Ringoot 

hierop het woord. 

Heel wat mensen in onze 

gemeente zijn genoodzaakt om 

op volwassen leeftijd pampers te 

dragen, sondemateriaal te 

gebruiken, verzorgingsmateriaal 

allerhande.  Deze mensen kiezen 

er niet voor om een grootvervuiler 

te zijn. 

Een betrokken gepensioneerde 

inwoner heeft soms  tot 6  volle 

vuilzakken om de 2 weken, wat 

voor hem dus een meerkost is 

waar hij niet voor gekozen heeft.  

Voor al deze mensen is het 

sowieso al een bijzonder 

moeilijke opdracht hiermee te 

leven.  Het is dan ook 

wraakroepend dat hierop wordt 

bespaard. 

In geen geval dus het warme 

beleid wat burgemeester De 

Knop steeds naar voor schuift.   

Tactloos 

Als reactie hierop verklaarde 

schepen Elpers  doodleuk dat 

indien mensen moeilijkheden  

hebben ze dan maar naar het 

OCMW moeten gaan en dat de 

gemeente aan mantelzorg doet.  

Deze reactie getuigt alweer van 

een asociaal beleid.  OCMW en 

Mantelzorg dienen niet om 

vuilzakken te betalen, het 

verschuift die kost gewoon.   

Beperkte besparing 

Het bedrag dat hiermee wordt 

bespaard is te verwaarlozen 

wanneer men het vergelijkt met 

de waanzinnig grote winst die 

men beweert te halen aan het 

einde van het jaar.   

Redelijk gemakkelijk indien men 

een lening aangaat van meer dan 

€ 2,2 miljoen.   

De Burgemeester en schepenen 

kiezen dus resoluut voor het 

koude besparen op kleine 

uitgaven eerder dan te kiezen 

voor een gemeente die zorgt voor 

zijn inwoners. 

Fried 
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De laatste maanden verschenen 

er in de pers een aantal 

ontboezemingen rond het 

parkeerbeleid, het betalend 

parkeren, de middenstand en het 

onlangs sluiten van een aantal 

winkels in Lennik. 

Wie is bevoegd? 

Er wordt door twee schepenen, 

schepen Van Ginderdeuren en 

schepen  De Muylder, een aantal 

redenen aangehaald voor het 

sluiten van deze winkels.  De 

meningen staan echter soms 

haaks op elkaar.  Voor de ene is 

het aanslepen van de  werken, 

intussen meer dan 4 jaar 

geleden, de grote boosdoener, 

voor de andere ligt de oorzaak bij 

het nog niet werken van de 

parkeermeters.  Tussendoor 

wordt ook  gewag gemaakt van 

een economische crisis terwijl 

voor nog anderen dat er niets 

mee te maken heeft. 

Fried Ringoot stelde tijdens de 

gemeenteraad hierover volgende 

vragen: 

• Bij welke schepen kunnen de 

burgers terecht met hun 

vragen hieromtrent? 

• Op welke feiten en 

onderzoeken zijn deze 

uitlatingen in de pers 

gebaseerd? 

Complexiteit in het college 

Beide schepenen wilden een 

antwoord bieden op deze vragen 

wat nog maar eens bewijst hoe 

complex, ook voor hen, de 

verdeling van bevoegdheden is.   

Alweer aankondigingspolitiek 

Schepen Van Ginderdeuren 

meldde dat hij  gereageerd zou 

hebben op de vragen van de 

journalist.  Hij baseerde zich 

hiervoor op een mening van een 

handelaar.   

Er zijn echter meerdere 

handelaren, elk met hun mening, 

elk gebaseerd op hun specifieke 

situatie, heel gevaarlijk om te 

veralgemenen. 

Schepen  De Muylder reageerde 

dat hij in de komende maand 

gesprekken zou hebben met alle 

actoren, dat is op zich een nobel 

initiatief.  Hij zou, op vraag van 

Fried, op volgende 

gemeenteraad zijn bevindingen 

toelichten.  Opmerkelijk echter, 

na meer dan 2 maand blijft het 

opnieuw stil aan de overkant. 

Het bewijst dat de uitlatingen van 

beide heren  in de pers voorbarig 

waren en niet gebaseerd op 

feiten of onderzoek.  Bovendien 

is het niet gepast om in naam van  

de handelaar of de burger te 

praten en iedereen over dezelfde 

kam te scheren. 

Als schepen moet men de kunst 

verstaan om net die 

verscheidenheid in een objectief  

beleid gieten.  We wensen het 

hen toe! 

Fried 
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Dat we de tering naar de nering 

moeten zetten, is algemeen 

bekend, maar waar ligt de 

prioriteit?  

18 jaar schepen van financiën 

Als we de andere overheden zien 

en de toestand van de naburige 

gemeenten kan men vaststellen 

dat het niet meer zo voor de wind 

gaat zoals pakweg tien jaar 

geleden.  Dikwijls probeert de 

huidige meerderheid de precaire 

toestand van de kas in onze 

schoenen te schuiven.  Nogal 

onlogisch aangezien Open VLD 

nu reeds meer dan achttien jaar 

de financiën beheert in Lennik.   

Veroordeelde praktijken 

Net zoals de grote broer in de 

Federale regering zoekt men 

naar het schrappen van 

éénmalige uitgaven en niet naar 

structurele oplossingen.  Een 

methode die door de Europese 

Unie streng wordt veroordeeld.   

De burger betaalt 

In Lennik gaat men de 

verhuurprijzen van de feestzalen 

en sportinfrastructuur optrekken, 

de huisvuilzakken duurder 

maken, besparen op de Lennikse 

feesten, een halvering 

doorvoeren van de uitgaven voor 

het seniorenfeest, verhoging van 

taksen op bepaalde diensten, ... 

Sociale voorzieningen worden 

geschrapt  

Bepaalde sociale voorzieningen, 

die amper een effect hebben op 

de financiële balans, worden 

gewoon geschrapt (vb.  gratis 

vuilniszakken voor jonge 

gezinnen met kinderen) 

Het schepencollege als 

voorbeeldfunctie? 

Het college eigent zichzelf een 

budget toe van € 12.000 per jaar 

voor telefoonkosten, dit betekent 

€ 167 per persoon per maand. 

Ervaring binnen onze eigen 

rangen leert dat bij het uitvoeren 

van hun functie de leden van het 

schepencollege vooral 

gecontacteerd worden.  

Daarenboven staat het hun vrij 

gebruik te maken van een 

telefoon in het gemeentehuis.   

Verdoken salarisverhoging 

Wetende dat sommige 

collegeleden hun telefoonkosten 

meenemen in de aftrek van hun 

belastingsaangiften lijkt deze 

maatregel eerder een verdoken 

salarisverhoging. 

Gelet op het feit dat een schepen 

een degelijke vergoeding krijgt (in 

Lennik meer dan € 30.000 bruto 

per jaar) lijkt het ons ongepast 

om jaarlijks een extra vergoeding 

te krijgen van € 2.000 terwijl alle 

lagen van de Lennikse bevolking 

te maken krijgen met 

bezuinigingen.   

Een voorbeeldfunctie? 

Erik 
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De goede zichtbaarheid van het 

huisnummer is van groot belang 

voor brandweer, ziekenwagen, 

politie, thuisverpleging, ...  Dit 

vormt soms ook een probleem in 

Lennik, ofwel is er geen nummer, 

een verweerd nummer, een 

verstopt nummer.   

Uniformiteit 

Erik O zette dit punt op de 

agenda van de gemeenteraad.  

Het idee bestond er in om de 

Lennikse woningen te voorzien 

van uniforme, reflecterende 

huisnummers. 

Adreswijziging 

Lennik diende te profiteren van 

het feit dat de Scheestraat (op de 

grens tussen Schepdaal en Sint-

Martens-Lennik) en een weg van 

6 km lengte in 6 verschillende 

straten werd opgedeeld.  Dus 

een ideaal moment aangezien de 

huisnummers toch veranderden 

en de betrokken Lennikenaar  

hiervoor kosten diende te maken. 

Ons voorstel hield in om, in een 

eerste fase de Scheestraat te 

voorzien van dergelijke 

nummers, en in latere fases de 

overige gedeelten van Lennik. 

Lennik is niet de eerste 

Het idee is geen unicum.  Reeds 

in verschillende Vlaamse 

gemeenten werden dergelijke 

huisnummers verdeeld.  Om een 

idee te vormen van een 

kostenplaatje werd op basis van 

de gemeente Westerlo nagegaan 

hoeveel zo een huisnummer zou 

kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kost blijkt € 1,10 per nummer. 

Gratis 

Aangezien dit voor de ganse 

gemeente Lennik een kost zou 

betekenen van ongeveer € 3 500 

werd voorgesteld om deze 

nummers gratis te verstrekken en 

de kosten te verspreiden over 

twee jaar.   

De kost van een mensenleven 

De meerderheid zag het nut niet 

in van nieuwe huisnummers en 

vonden de kost te hoog.  Volgens 

ons heeft een mensenleven geen 

prijs en dienen de hulpdiensten 

op de vlugst mogelijke tijd ter 

plaatse kunnen zijn.  Degelijke 

huisnummers zijn hierbij zeker en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vast een hulpmiddel.   

De totale kost is ongeveer 30% 

van het jaarlijkse telefoonbudget 

van het college 

Voorbeeld 

Om nogmaals de noodzaak aan 

te tonen kunt u via onderstaande 

link kijken naar een item uit een 

VTM-journaal dat na ons voorstel 

werd uitgezonden.  Iedereen is 

dus overtuigd van het nut 

behalve het huidige Lennikse 

schepencollege. 

Of hoe voorstellen in de 

papiermand belanden gewoon 

omdat ze van de oppositie 

komen. 

VTM Journaal 

Erik 
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Verbeten weigert de huidige 

meerderheid om zijn beleidsnota 

op papier te zetten.  Een 

beleidsnota is het werkinstrument 

bij uitstek om een leidraad te 

hebben voor de volgende zes 

jaar.   

Weigering 

In nagenoeg alle gemeenten 

wordt dergelijke nota aan de 

bevolking meegedeeld zodat alle 

burgers weten wat ze kunnen 

verwachten.  De huidige 

Lennikse meerderheid stelt dat 

het gemeentebestuur zich zal 

beperken tot het uitvoeren van 

haar kerntaken maar weigert 

duidelijk te maken wat zij onder 

"kerntaken" verstaat.   

We mochten het eens lezen in de 

krant maar op de persconferentie 

werd dit mondeling meegedeeld 

zodat er geen geschreven 

verklaring bestaat en de 

meerderheid steeds kan 

verklaren dat de journalisten 

verkeerd hebben geïnterpreteerd, 

een uitvlucht die intussen reeds 

meer dan eens is gebruikt. 

Tijdens een gemeenteraad werd 

een lijstje afgelezen, dat men 

echter weigerde op te nemen in 

het verslag, ondanks veelvuldig 

aandringen. 

Burger heeft recht 

Omdat we menen dat de 

Lennikse burger recht heeft op 

deze verklaring zullen we blijven 

ijveren voor het publiceren van 

een beleidsnota.   

Christel 

Lien De Slagmeulder vervangt van 25 februari tot 24 juni 2013 gemeenteraadslid 

Jasper De Bruyn. 

Jasper kon de kans om het academiejaar als bachelor Hotelmanagement af te 

sluiten door 4 maanden stage te lopen in Australië niet naast zich neerleggen. 

Lien De Slagmeulder is een 20-jarige studente vastgoed uit Eizeringen en hield 

in maart en april al tussenkomsten op de gemeenteraad. 

Jasper De Bruyn zal zijn functie van gemeenteraadslid weer opnemen in 

augustus. 

Lien is bereikbaar via Lien.DeSlagmeulder@lenniksetribune.be 
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Vijf maanden werken vanuit de oppositie 
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Het is niet altijd vanzelfsprekend, 

maar steeds gaat onze fractie in 

de gemeenteraad ervan uit dat  

we positief moeten werken en 

voorstellen lanceren die een 

toegevoegde waarde hebben 

voor de Lennikenaar. 

Oppositie als voorbeeld 

We hebben van in het begin aan 

het college beloofd om hun te 

laten zien wat werken is.  

Nagenoeg steeds worden onze 

voorstellen naar de prullenmand 

verwezen en weggestemd 

gewoon omdat ze ...  van de 

oppositie komen.  Een lijstje 

van veel gebruikte argumenten: 

• Ik zie de noodzaak niet 

• Er is geen vraag naar 

• Het gaat technisch niet 

• We hebben geen geld genoeg 

(wanneer het gaat om een 

investeringsloos voorstel!) 

• Wij hebben nog geen klachten 

ontvangen 

• ... 

Tussentijdse balans 

Op vijf maanden tijd hebben we 

al meer constructieve en 

doordachte voorstellen gedaan 

dan in vele gemeenten op een 

ganse legislatuur en alvast meer 

dan in de twaalf jaar oppositie 

door de CD&V.  We zullen deze 

constructieve houding blijven 

aannemen. 

In de volgende nummers gaan 

we uitvoerig in op onze 

voorstellen waarbij we zullen 

trachten alle nodige details te 

voorzien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel even grasduinen:  

• Ontwikkelingssamenwerking 

 Ondersteuning GROS 

(Gemeentelijke Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking)  

• Volksgezondheid 

 Voorzien van 2 defibrillators 

in Lennik voor electroshocks 

bij hartfalen 

• Technologie & toerisme 

 Aanbrengen van QR-code 

met info bij monumenten en 

bezienswaardigheden 

 Beschikbaarheid van Wi-Fi 

op openbare plaatsen van de 

gemeente 

• Kostenbesparing en 

Financiën 

 Gebruik maken van het 

internet voor het verzenden 

van informatie naar 

raadsleden 

 Beperking van aantal  

schepenambten 

• Veiligheid en verkeer 

 Aanbrengen uniforme 

reflecterende huisnummers 

 Verkeersborden doorlopende 

straat voor fietsers en 

voetgangers 

 Buurtinformatie netwerk 

 Meldpunt slecht 

onderhouden wegdek 

 Veiligheid in het verkeer 

 De tram en mobiliteit  

• Natuur 

 Overlast door sluikstorten en 

verbrandingen 

 Beheer waterbekken 

 Duurzame energie  

• Taalbeleid 

 Schoolreglement in 

gemeenteschool ‘t Rakkertje 

• Sport en cultuur 

 Sporting Eizeringen en het 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

(RUP) 

 Vraag over aankondiging in 

de pers rond aankoop 

sportmateriaal  

• Algemeen 

 Toekenning titel ere-

burgemeester en ere-

schepen (Geweigerd voor 

Eddy Warrand en in eerste 

instantie ook voor Patrick 

Van Laethem) 

 Zin en onzin van de huidige 

organisatie van de 

Nieuwjaarsreceptie 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Erik 
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Verdeling thema’s binnen de kwadraatraad 

Gemiste opportuniteiten 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

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 

In de volgende versies van De 

Lennikse Tribune zal U een 

steeds langer wordende lijst terug 

vinden van voorstellen die door 

de kwadraatraad op de agenda 

van de gemeenteraad zijn gezet, 

allen ter verbetering van Lennik.  

Onze voorstellen vragen geen 

zware investeringen maar 

worden toch weggestemd. 

Momenteel, met meer dan dertig 

afgekeurde voorstellen, kunnen 

we alleen vaststellen dat de 

meerderheid onze voorstellen 

afwijst gewoon omdat ze van de 

oppositie komen en dit ongeacht 

de waarde, de noodzaak of het 

voordeel voor de Lennikenaar. 

Het Lennikse college verdient 

een rode kaart want analyse van 

onze voorstellen op basis van de 

waarde voor Lennik vindt niet 

plaats. 

Geert 

Erik 
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Verdeling thema’s binnen de kwadraatraad in één beeld 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Gun 
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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 
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