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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 

zesde editie van onze digitale 

nieuwsbrief, de eerste Lennikse 

digitale krant. 

Deze digitale nieuwsbrief en nog veel 

meer kan u terug vinden op onze 

nieuwe www.lenniksetribune.be en 

via de FaceBook pagina van De 

Lennikse Tribune. 

De nieuwsbrief zal op regelmatige 

basis verschijnen, abonneren kan via 

mail naar: info@lenniksetribune.be. 

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 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 

u de verdeling van de thema’s binnen 

de Kwadraatraad. 

November 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 

Onze OCMW-raadsleden: 

• Chris Van Belle 
Chris.VanBelle@lenniksetribune.be 

• Ernest Vankelecom 
Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be 

• Viviane Tielemans 
Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be 
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Naambordenactie 2014 - Pionier in Trage Wegen 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

De gemeente Lennik is in het 

Pajottenland een pionier op het 

vlak van het openstellen en 

bewegwijzeren van Trage 

Wegen. 

Reeds 50 km uitgetekend 

Vanaf 2007 is er in de gemeente 

Lennik een netwerk van 

wandelwegen uitgebouwd over 

een afstand van 50 km. 

Dit knooppuntenwerk is 

aangeduid met palen waarop de 

nummers van de knooppunten 

staan vermeld. De nummers van 

de voetwegen (overeenkomstig 

de Atlas van de Buurtwegen) en 

de eventuele benamingen 

ontbreken echter. 

 

 

 

 

 

 

Naambordenactie 2014  

De Provincie Vlaams-Brabant wil 

de gemeenten actief blijven 

ondersteunen in de uitbouw van 

een netwerk van buurt- en 

voetwegen. 

De Provinciale dienst Mobiliteit 

lanceert een bebordingsproject 

voor de voetwegen waarbij de 

borden gratis door de provincie 

worden geleverd.  

De gemeente dient zich in te 

schrijven, de kostprijs wordt 

gedragen door de provincie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie beschikbaar 

Op deze borden kunnen 

verschillende opschriften worden 

aangebracht, individueel of in 

combinatie: 

• Het voetwegnummer 

• De officiële naam van de 

voetweg (volgens de tabel van 

de Atlas of goedgekeurd door 

de gemeenteraad) 

• Het logo van de gemeente 

• De deelgemeentenaam 

De gemeente Lennik heeft reeds 

een gedetailleerd bewegwijzerd 

Voetwegenknooppuntennetwerk.  

Op de palen ontbreken echter de 

nummers van de voetwegen 

alsmede de officiële naam van de 

betrokken voetweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel N-VA – Lennik² 

Fractieleider Geert De Cuyper 

heeft op de gemeenteraad van 

21 oktober 2013 voorgesteld dat  

de gemeente Lennik op dit 

project ‘Naambordenactie 2014’ 

zou inschrijven. 

De gemeenteraad heeft dit 

voorstel unaniem goedgekeurd 

en voor verdere afhandeling 

verzonden naar de gemeentelijke 

adviesraad. 

Intussen werd dit voorstel 

besproken op de Werkgroep 

Trage Wegen. 

Er zal aan de Provincie worden 

voorgesteld of het niet mogelijk is 

om borden te plaatsen met 

gelijkaardige afmetingen als de 

huidige identificatie. 
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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Een mijmering net na de gemeenteraad 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Spanning, zinderend 

Ongeloof, hinderend 

Koel en halsstarrig 

Paranoia en warrig 

 

 Argusogen en dovemans oren 

 Luisteren niet, enkel horen 

 Desinteresse en eigenbehoud 

 Valse glimlach, ijskoud 

 

  En ik val uit de toon 

  Spelend, gelach van hoon 

  Een pokerface, denkend 

  Gedachten, twijfels, zwenkend 

 

   ‘k wil warmte, openheid 

   Kalmte en bereidheid 

   Zinvol, graag, voor iedereen 

   Met respect voor ieder één 

 

    Ik ga voor zon en blauwe lucht 

    Dingen oplossen met een zucht 

    Ik weiger, resoluut, ik wil het niet! 

    Alles wat je wil.. 

     Maar nooit hypocriet!! 
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Een ongeluk is snel gebeurd  

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

In de rondvraag van de 

gemeenteraad van oktober werd 

aan het schepencollege 

gevraagd naar de ware toedracht 

van het niet uitrukken van de 

interventiewagen voor een 

verkeersongeluk dat gebeurde in 

Kester op zaterdag 19 oktober.  

Geluk bij een ongeluk 

De Lennikse brandweerkazerne 

kon wel de ziekenwagen laten 

vertrekken doch, wegens gebrek 

aan mankracht, diende de 

interventie-wagen uit Dilbeek te 

komen. Dit is ongeveer 17 

kilometers verder. Bij dit ongeval 

was de bestuurder niet in levens-

gevaar, het had echter veel erger 

kunnen zijn. Op dergelijke 

momenten zijn alle seconden van 

belang.  

Reactie van het bestuur 

Burgemeester De Knop viel eerst 

uit de lucht en had het ergens 

horen "luiden" doch kon geen 

antwoord geven. Nochtans als 

burgemeester is zij de eerste 

verantwoordelijke. Ten andere 

alle partijen beloofden bij de 

verkiezingen om de gemeente 

veilig (zowel op vlak van politie 

als op vlak van brandweer) te 

houden.  

Na verder aandringen werden 

verscheidene zaken gemompeld: 

• En weet jij wel hoeveel dit 

allemaal kost? 

• Heb jij hier een oplossing 

voor? 

• U bent een populist! 

Hoeveel mag een mensenleven 

kosten voor dit bestuur?  

Verantwoordelijkheid 

Eigenlijk is het niet de taak van 

de oppositie om de oplossing te 

geven voor dit probleem. Zoals 

we reeds bij het begin van de 

legislatuur zegden is een 

schepenambt of burgemeesters-

ambt geen eretitel maar wel een 

werkwoord.  

Goede raad 

Volgens N-VA – Lennik² zijn 

zowel de beroeps- als de 

vrijwillige brandweermannen van 

goede wil en zijn ook zij op zoek 

naar een oplossing. Misschien is 

het nu het moment om vanuit de 

ivoren toren te komen en een 

goed en eerlijk gesprek te 

hebben met deze mensen. 

Misschien zou uit dergelijk 

gesprek ook kunnen blijken hoe 

men het aantal vrijwilligers op het 

gewenste peil kan houden.  

Nogmaals 

Enkele dagen (9) na het voorval 

in Kester deed zich een 

gelijkaardig feit voor bij een 

brand in Roosdaal waarbij zelfs 

de brandweer van Opwijk diende 

uit te rukken. 
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Lennik stopt sociale projecten en kiest voor prestige 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Kristien 

De Lennikse meerderheid plant 

de verkoop van verschillende 

eigendommen. De eigendommen 

waren bestemd voor sociale 

projecten die reeds jaren waren 

goedgekeurd door OCMW en 

gemeenteraad. Dit is nefast voor 

het sociaal beleid in Lennik. 

Informatiestop 

Bijkomend weigert het bestuur te 

informeren over wat ze van plan 

is met de opbrengsten uit de 

verkoop. 

De betrokken gebouwen 

Het schepencollege besliste een 

expert aan te stellen om drie 

gebouwen die de gemeente in 

eigendom heeft te laten schatten.  

Deze gebouwen zijn: 

• De OCMW-zetel in de Frans 

Van der Steenstraat 

• De vroegere “Snack” in de 

Vanderkelenstraat 

• De woning Leemans in de 

Karel Keymolenstraat. 

N-VA – Lennik² is niet te spreken 

over deze plannen die bovendien 

niet werden besproken tijdens de 

gemeenteraad. 

Sociale huurbouwproject 

In het verleden dichtte de 

gemeente deze gebouwen een 

belangrijke rol toe voor sociale 

huurbouw. De verbouwing was 

reeds opgenomen in de 

meerjarenplanning en moest 

wonen in Lennik betaalbaar 

houden voor Lennikenaren.  

Door de mogelijke verkoop van 

het gemeentelijk patrimonium 

verdwijnt dit project.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennik scoort al slecht op dit 

domein en een kans om hierin te 

verbeteren wordt hierdoor te niet 

gedaan. 

De oppositie vindt het ook niet 

kunnen dat de gemeente niet 

communiceert over wat er met de 

inkomsten uit de verkoop van de 

gebouwen gaat gebeuren. Hier 

mag blijkbaar niet over 

gedebatteerd worden op de 

gemeenteraad.  

Prestigeproject 

Een waarschijnlijk scenario is dat 

de inkomsten uit deze verkoop 

zullen dienen voor de bouw van 

een polyvalente zaal en een  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

school in Eizeringen. Dit project 

zou € 1,6 miljoen kosten, met 

geld dat er momenteel niet is. 

Opvolging genoodzaakt 

N-VA – Lennik² zal dit dossier 

verder opvolgen en de 

burgemeester en haar bestuur 

repetitief herinneren aan haar 

verkiezingsslogan voor een 

warmer Lennik.  

Voor wie consequent handelt is 

de keuze tussen betaalbaar 

wonen of een prestigieuze 

polyvalente zaal immers snel 

gemaakt. 
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Voorstel voor aanleg van kunstgrasveld 

In 2008 gaf de Vlaamse overheid 

de aanzet voor het Vlaams 

Sportinfrastructuurplan.  

De Vlaamse regering tracht zo 

een inhaalbeweging te realiseren 

in goede sportinfrastructuur. Het 

Vlaams Sportinfrastructuurplan 

voorziet in een Publiek-Private 

samenwerking die ertoe leidt dat 

tekort aan sportaccommodatie in 

Vlaanderen wordt weggewerkt.  

In deze PPS zal de gemeente 

een beschikbaarheidsvergoeding 

aan de projectvennootschap 

betalen, 30% kan de Vlaamse 

overheid subsidiëren. De vorige 2 

initiatieven resulteerde in  35 

nieuwe kunstgrasvelden in 

Vlaanderen.  

Multifunctioneel kunstgras 

Eind juli ontving onze schepen 

een brief van Vlaams Minister 

van Sport Philippe Muyters, 

betreffende de aankondiging van 

een 3de cluster kunstgrasvelden 

dat tot doel heeft 40 nieuwe 

kunstgrasvelden aan te leggen, 

ditmaal voor multifunctionele 

kunstgras- en hockeyvelden. 

N-VA – Lennik² heeft dit via 

Jasper De Bruyn voorgesteld op 

de jongste gemeenteraad. De 

schepen van sport heeft beloofd 

dit dossier verder te onder-

zoeken. 

Voordelen 

De voordelen van kunstgras zijn 

legio: 

• Een kunstgrasveld is 

multifunctioneel 

• Het kan gebruikt worden door 

sport- en jeugdverenigingen 

én door de scholen 

• Kwaliteit wordt het hele jaar 

gegarandeerd 

• Het terrein kan ook gedurende 

het hele jaar bespeeld worden 

• Blessures worden vermeden 

• Kunstgrasvelden zijn heel 

onderhoudsvriendelijkheid 

• Het werkt kostenbesparend  

In Lennik zijn er 2 mogelijkheden 

om deze grasvelden aan te 

leggen.  

• Voetbalclub KFC Lennik waar 

kan gekozen worden voor de 

aanleg van een voetbalveld 

• Gemeentelijke sporthal Jo 

Baetens, waar kan gekozen 

worden voor een hockeyveld 

waar ook basketbal op kan 

gespeeld worden 

Herstel van aanplakborden voor jeugdverenigingen 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

De aanleg van de bibliotheek-

muur, een knap staaltje 

graffitikunst door de Lennikse 

graffitikunstenaar Koen ‘Eres’ 

Deweerdt en zijn KOKA-

collectief, had tot gevolg dat het 

aanplakbord links van de poort 

verdwenen is.  

Aangezien hier dagelijks veel 

jeugd passeert is dit een 

populaire plakplaats voor de 

Lennikse jeugd- en sport-

verenigingen. 

Het is aangewezen een nieuwe 

plaats te zoeken. Een mogelijk 

nieuwe plaats kan de zijmuur van 

de jongensschool zijn. 

 

Daarenboven waren ook de veel 

gebruikte  betonnen plak-zuilen 

langs de Stationsstraat en de 

Algoetstraat  beschadigd. 

Tijdens de vorige gemeenteraad 

stelde N-VA – Lennik² via Jasper 

De Bruyn de vraag om over te 

gaan tot de herstelling van deze 

plakplaatsen. 

Tot onze grote vreugde blijkt dat 

de gemeentewerkers enkele 

weken na deze vraag zijn 

overgegaan tot het herstellen van 

deze zuilen.  

De jeugd- en sportverenigingen 

kunnen op deze manier hun 

activiteiten blijven promoten.  
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Het bestuur zet doorstroom passanten boven veiligheid 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

De mobiliteitsvisie die het bestuur 

momenteel doorvoert, vermindert 

de verkeersveiligheid in de 

dorpskern van Sint-Kwintens-

Lennik, alsook de bereikbaarheid 

van de handelaars. De nieuwe 

plannen moedigen verkeer langs 

de N282 en dus door het centrum 

aan.  

Terug naar af 

N-VA Lennik² vindt het dan ook 

vreemd dat de Open VLD onder 

druk van CD&V afstand neemt 

van de verwezenlijkingen tijdens 

de vorige legislatuur. 

Tijdens de vorige legislatuur 

besloot de meerderheid van Open 

VLD en Lennik2000 om het 

centrum zo veel mogelijk te 

ontlasten van doorgaand verkeer. 

Auto’s reden het centrum binnen 

langs gewestwegen (N282) en zo 

veel mogelijk buiten langs 

gemeentelijke wegen. Het vorige 

bestuur voorzag ook meer dan 

900 parkeerplaatsen en voerde 

de zone 30 in. Op deze manier 

gaf men prioriteit aan verkeers-

veiligheid en bereikbaarheid van 

de Lennikse handelaars. 

Het huidige bestuur van Open 

VLD en CD&V komt nu terug op 

deze plannen zonder de vorige 

situatie eerst te evalueren. De 

coalitie offert de verkeers-

veiligheid van de Lennikenaar op 

ten voordele van de 

doorstroomwens via de N282 

dwars door het centrum van Sint-

Kwintens-Lennik. 

Wat met de veiligheid? 

Meer verkeer op de N282 

betekent ook meer kans op 

ongevallen op de kruispunten met 

de Markt, de Schoolweg of de 

Ghijselenstraat. 

De oppositie N-VA-Lennik² ziet 

niet in waarom Open VLD mee 

stapt in dit verhaal en dus afstand 

neemt van de verwezenlijkingen 

tijdens de vorige bestuursperiode.  

CD&V is met het thema mobiliteit 

naar de kiezer getrokken en heeft 

de verkiezingen verloren. Het is 

dan ook vreemd dat CD&V-

schepen Yves De Muylder van de 

Open VLD carte blanche krijgt om 

een door de kiezer ongewenst 

mobiliteitsbeleid door de Lennikse 

strot te duwen. 
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Einde succes geboorteboomgaarden 

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

Tot 2012 was de geboorte-

boomgaard een succesverhaal.  

Er werden in totaal 134 bomen 

aangeplant, verbonden met meer 

dan 700 geboortes 

Eizeringen: Puttekensveldweg 

Begin 2002 werd door het 

gemeentebestuur, in samen-

werking met de Lennikse 

jeugdverenigingen en scholen, 

het Regionaal Landschap, 

Econet en de groendienst van de 

gemeente een eerste geboorte-

boomgaard aangelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

Omgeven door twee houtkanten 

van respectievelijk 15 en 3 m 

breed en twee hagen met een 

totale lengte van 300 m werden 

op deze weide tussen 2002 en 

2007 jaarlijks twaalf fruitbomen 

aangeplant. Iedere boom werd 

gelinkt aan de geboortes van het 

voorbije jaar in onze gemeente. 

Hierdoor  werd aan iedere boom 

een individueel en persoonlijk 

aspect gegeven en werd alzo de 

verbondenheid tussen mens en 

natuur mede gestalte gegeven. 

Diverse fruitrassen van appel, 

kers, peer, pruim en noten 

werden gedurende zes jaar 

aangeplant. Om het evenwicht in 

de groei te bewaren werd gestart 

met traag groeiende soorten. 

Gedurende deze periode werden 

in de geboorteboomgaard te 

Eizeringen 74 fruitbomen van 70 

verschillende variëteiten geplant. 

Sint-Kwintens: Den Bleek 

Begin 2008 moest naar een 

ander perceel worden uitgezien 

en bij voorkeur in een andere 

deelgemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De keuze viel op een weide bij 

de WCD Flats – Den Bleek in het 

hartje van Sint-Kwintens-Lennik. 

Ook dit perceel werd deels 

omzoomd door een gemengde 

haag. Er werd ook een 

insectenhotel gebouwd. 

Van 2008 tot 2011 werden 48 

verschillende fruitrassen geplant. 

Sint-Martens: Vaerenbergstraat 

In 2012 kwam Sint-Martens-

Lennik aan de beurt, een perceel 

in de Vaerenbergstraat werd 

geselecteerd. Dit perceel was 

echter veel te drassig voor 

fruitbomen zodat hier in 2012 

gekozen werd voor de aanplant 

van waterminnende loofbomen 

zoals els, wilg, … 

Einde succesverhaal 

Het perceel te Sint-Martens-

Lennik biedt nog voldoende 

ruimte om tot 36 bomen aan te 

planten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echter werd deze lente door de 

huidige milieuschepen Heidi 

Elpers geen initiatief meer 

genomen.  

Het perceel ligt er troosteloos bij. 

Op een eerstvolgende gemeente-

raad zal namens onze fractie het 

schepencollege hieromtrent 

geïnterpelleerd en verzocht 

worden deze actie in het voorjaar 

2014 te hernemen. 

Hopelijk geven zij hieraan een 

positief gevolg zodat onze 

families en kinderen vanaf de 

lente 2014 opnieuw een stukje 

natuur kunnen invullen. 
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Lennik begraaft Vlaams huisvestingsbeleid 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

De gemeente Lennik promoot 

zichzelf niet langer als Vlaamse 

gemeente bij bouwpromotoren en 

verkavelaars.  

Een ernstige achteruitgang die 

het Nederlandstalig karakter van 

Lennik in gevaar brengt. 

Reeds meer dan 20 jaar 

Lennik kent sinds 1990 op 

beslissing van de gemeenteraad 

een Vlaams huisvestingsbeleid. 

Dit beleid is erop gericht 

bouwpromotoren, verkavelaars 

en kopers van bouwgronden te 

wijzen op het feit dat ze 

bouwden, verkavelden of 

kwamen wonen in een 

Nederlandstalige gemeente. Dit 

beleid werd gepromoot via 

expliciete aanhechting van de 

gemeenteraadsbeslissing aan 

verkoopaktes en bouw- of 

verkavelingsvergunningen. 

Iedereen betrokken 

Op deze wijze wist iedereen, van 

bouwpromotor tot kandidaat 

koper, dat Lennik een Vlaamse 

gemeente is. Ook bij doorverkoop 

was de tekst van het Vlaams 

huisvestingsbeleid aanwezig. 

N-VA – Lennik² stelt vast dat het 

bestuur (Open VLD en CD&V) 

sinds begin dit jaar Lennik niet 

meer actief promoot als Vlaamse 

gemeente.  

De gemeente verwijst vaak  niet 

meer naar de beslissing uit 1990. 

De tekst van het Vlaams 

huisvestingsbeleid wordt ook niet 

langer aangehecht aan aktes of 

vergunningen.  

Bouwpromotoren, verkavelaars of 

kopers van bouwgronden worden 

dus niet meer expliciet gewezen 

op het Vlaams karakter van 

Lennik. Zo begraaft men na 20 

jaar het Vlaams huis-

vestingsbeleid van Lennik en zet 

men de poort open voor 

verfransing en verbrusseling. 

Vlaams hoeft niet meer 

De oppositie merkt dat sinds het 

aantreden van de nieuwe 

bestuursploeg al wat ruikt naar 

'Vlaams' moet verdwijnen. Eerder 

paste men reeds het taalbeleid in 

het OCMW aan zodat 

anderstaligen geen Nederlands 

meer moeten spreken. Ook 

weigerde de meerderheid 

duidelijke taalrichtlijnen voor 

gemeenteschool 't Rakkertje en 

verwijderde ze symbolisch de 

Vlaamse vlaggen van de Markt. 
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Lennik, een Think Pink gemeente … 
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In mei 2013 werd Bonheiden 

verkozen als eerste "Think Pink 

gemeente" .  Think Pink, de 

nationale borstkankercampagne, 

wil met dit label de 

gemeentebesturen aanzetten om 

ook op lokaal niveau de strijd 

tegen borstkanker in de kijker te 

zetten.   

Lokale samenwerking 

Nationale campagnes bereiken 

immers niet altijd de 

doelgroepen. Think Pink wil 

daarom samenwerken met de 

gemeenten om de communicatie 

vlotter te laten verlopen.  De 

gemeenten die het label 

verkrijgen, engageren zich om 

gedurende 3 jaar in te zetten voor 

een betere sensibilisering van de 

bevolking. 

De gemeenteraad van Lennik 

besliste unaniem om ook voor 

onze gemeente dit label aan te 

vragen en het engagement aan 

te gaan om de nodige acties op 

touw te zetten. 

Wat betekent Think Pink?  

Wat mag men dan concreet 

verwachten van een "Think Pink 

gemeente" ? 

• Lokale initiatieven rond 

borstkanker worden in kaart 

gebracht en verder 

uitgebouwd waar mogelijk 

• De gemeente versterkt de 

communicatie rond het 

bevolkingsonderzoek inzake 

borstkanker 

• De gemeente engageert zich 

om, mede in het kader van 

gezonde voeding,  "Think 

Pink" water ter beschikking te 

stellen in haar diensten en 

mede te promoten 

• Evenementen in dit kader, 

hetzij georganiseerd door de 

gemeente, hetzij door derden, 

zullen worden ondersteund 

N-VA – Lennik² heeft via Christel 

O naar een stand van zaken 

gevraagd op de jongste 

gemeenteraad. Het bestuur heeft 

immers de afgelopen maanden 

terzake nog geen initiatief 

genomen. 

Indien Lennik effectief dit label 

krijgt, zullen wij niet nalaten de 

voorziene acties ook langs deze 

weg te promoten. 
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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 
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Reeds een aantal maanden 

klagen sporters dat, ondanks de 

stijging van het huurgeld voor het 

gebruik van de sporthal, de 

douches het niet meer doen. 

Zonder douche na de sport, met 

een bezweet lichaam, opnieuw in 

gewone kledij kruipen is absoluut 

niet aangenaam. Wanneer dit 

probleem blijft aanslepen is de 

pret er helemaal af.  

Wanneer in competitieverband 

ook sporters van buiten Lennik 

geen douche kunnen nemen 

krijgt Lennik hierdoor een slechte 

naam. 

Volgens de bevoegde schepen 

van openbare werken Johan 

Limbourg zouden eind oktober 

alle problemen opgelost zijn. 

Erik 
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Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad in één beeld 
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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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