
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De visie van N-VA – Lennik² op het 

Lennikse gemeentebeleid 

N-VA – Lennik² 

Juli 2014 

# Groenstraat, lente 2014 



Selecteer de vorige edities 

van De Lennikse Tribune 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Wij wensen u van harte welkom bij de 

veertiende editie van onze digitale 

nieuwsbrief. 

De digitale nieuwsbrief en meer info 

vindt u op www.lenniksetribune.be en 

via de FaceBook pagina van De 

Lennikse Tribune. 

De nieuwsbrief verschijnt op 

maandelijkse basis, abonneren kan 

eenvoudig 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. Verder in 

deze Lennikse Tribune vindt u de 

verdeling van de thema’s binnen de 

Kwadraatraad. 

De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden: 

Onze gemeenteraadsleden: 

• 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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Bruno’s persoonlijke verkiezingsfolder 
 

Gemeenteraadslid Bruno Moens 

heeft op de gemeenteraad van 

juni aangekondigd dat hij ontslag 

neemt als gemeenteraadslid 

omwille van zijn verhuis naar een 

andere gemeente. 

Bruno verhuist naar Schepdaal 

waar hij samen met zijn partner 

hun droomhuis vond. 

Bruno was als nieuw en jong 

raadslid onmiddellijk prominent 

aanwezig op de gemeenteraden. 

Op korte tijd heeft hij zich 

opgewerkt tot een van de meest 

gerespecteerde en actieve 

gemeenteraadsleden.  

Tijdens de laatste gemeenteraad 

droeg Bruno een gedicht voor. 

Het gedicht typeert Bruno: 

bescheiden, gedreven, minzaam, 

constructief. 

Bruno kreeg een daverend 

applaus van alle collega’s en het 

publiek. 

Onderbouwd en constructief 

Zoals gemeenteraadslid Bruno 

was er geen tweede. Hij blonk uit 

door sterk uitgewerkte voor-

stellen, een onderbouwde visie, 

grote kennis, gedrevenheid, … en 

die steeds wederkerende 

positieve houding. Bruno 

oversteeg de dorpspolitiek. 

Bruno zette vooral in op milieu, 

natuur, energie, duurzaamheid, 

sociale woonruimte, platteland en 

mobiliteit met ruime aandacht 

voor de zwakke weggebruiker. 

De Lennikse gemeenteraad 

verliest een klepper en gaat hem 

missen! 

Bedankt Bruno! 
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Geert 

Bruno’s afscheidsgedicht  (E. Laridon) 

Laat ons zijn als bomen, op een goede afstand van elkaar geplant,  

zo moeten we elkaar niets betwisten, zo kennen we ook geen 

afgunst, maar nodigen we elkaar uit hoger te groeien  

Laat ons zijn als bomen, bomen buigen niet maar ze wuiven 

mailto:Info@LennikseTribune.be


Midden juni kondigde het 

Agentschap Wegen en Verkeer 

aan dat er herstellingswerken 

zouden worden uitgevoerd op de 

N282 aan de Markt en in het 

begin van de Alfred Algoetstraat. 

De werken zouden worden 

uitgevoerd van 30 juni tot 11 juli 

2014. 
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Vervanging kasseistenen 

De kleine kasseistenen in het 

wegdek van het centrum van 

Lennik begonnen te verzakken 

en werden intussen vervangen 

door betonnen platen. De werken 

werden uitgevoerd in 2 fasen: 

• Richting Brussel: vanaf 30 juni 

• Richting Gooik: vanaf 7 juli 

Verkeersstromen 

Het verkeer moest telkens over 1 

rijstrook rijden. Zowat de ganse 

dag vormden de 

wegversmallingen obstakels en 

een bron van ergernis. Op 

piekmomenten stonden wagens 

aan te schuiven vanaf het 

rondpunt aan de Negenbunder-

straat voor verkeer richting 

Brussel en tot voorbij het 

wachtbekken voor verkeer 

richting Gooik. Menig chauffeur 

reed na een aantal dagen om via 

de Tombergstraat of de Paloken-

straat en andere sluipwegen. 

Makkelijk alternatief  

Voor de gemeente zou het niet 

moeilijk geweest zijn gedurende 

14 dagen een gewijzigde 

verkeersstroom te organiseren. 

De karterblokken in de Jean-

Baptist Van der Lindenstraat 

werden geplaatst met als doel ze 

te kunnen weghalen indien 

noodzakelijk. Het zou voor de 

gemeente niet moeilijk geweest 

zijn om deze hindernis weg te 

halen en er tijdelijk (eenrichtings-) 

verkeer toe te laten in een 

eenvoudige wegomleiding. 

Deze ingreep zou weinig tijd 

kosten en een kleine investering 

betekenen en veel ergernis 

elimineren. 

Dit vormt allemaal geen probleem 

voor dit bestuur, waarschijnlijk 

verkopen ze het binnen een 

aantal maanden als een 

handelsversterkende maatregel. 
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In de gemeente Lennik volgen meer dan 3.000 

kinderen onderwijs. Lennik heeft ook een bloeiende 

gemeentelijke Academie “Peter Benoit” voor 

Muziek, Woord en Dans. 

Taal in de kijker 

Dagelijks wordt er gewerkt met en rond taal. De 

gemeente Lennik is tijdens de voorbije legislatuur 

(2007-2012) de laatste jaren op cultureel vlak vaak 

in het nieuws gekomen met activiteiten die 

georganiseerd werden rond woord en taal: 

cultuuruitstappen, huiskamervoorstellingen, film in 

samenwerking met de Academie (‘Prins Paard’), de 

jaarlijkse Gedichtendag.  

Sinds 2010 ontvangt de laureaat afdeling Woord 

van de Academie als prijs een beeldje “De 

Redenaar“ uit handen van Geert De Cuyper, 

voormalig schepen van cultuur (2001-2012). Dit 

beeldje wordt steeds gemaakt door Hilde Lippens, 

zijn echtgenote. 

Het bestuur wil prijs niet meer 

Tijdens de vorige legislatuur (2007-2012) werd dit 

beeldje aan de laureaat overhandigd tijdens de 

proclamatie eind juni. Sinds de aanvang van de 

nieuwe legislatuur wordt dit geweigerd door het 

schepencollege, dus is er een andere datum 

uitgekozen. 

Vorig jaar gebeurde dit tijdens de opendeurdag. 

Vermits deze reeds eerder op het jaar is 

doorgegaan, werd dit beeldje nu overhandigd op 

zaterdag 28 juni in de Dekenijtuin te Lennik en dit in 

aanwezigheid van leraren Willem Carpentier en 

Mark Vandenbos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolisch de Dekenijtuin 

Deze locatie is symbolisch aangezien het vorige 

schepencollege de bedoeling had om op deze 

plaats (na restauratie van de tuin) een kleine arena 

aan te leggen. Leerlingen van de Academie rond 

Woord, Muziek en Dans kregen zo een platform 

voor optredens en oefening. 

Het huidig schepencollege is echter niet van plan 

deze Dekenijtuin verder aan te leggen. 

De laureaat 2014 is Yarah Van Rompaey. Yarah 

woont in Sint-Martens-Lennik en studeerde net af 

aan het Sint-Godelieve-Instituut. 

De voorgaande jaren werden de prijzen toegekend 

aan Steven Cammaert, Jonas De Bruyn, Arthur 

Wijns en Thijs Van Roy. 

Lennik, waar woord thuis hoort 
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Geert 

Gun Mignon vervangt vanaf 29 september 2014 tijdelijk Jasper De Bruyn als 

gemeenteraadslid. 

Jasper heeft de mogelijkheid om aan The International College of Hotel 

Management (ICHM) in Adelaide, Australië een bachelor-jaar te studeren. 

Gun woont zowat zijn ganse leven in Lennik. Hij is reeds 2 decennia lang een 

werkende kracht achter de schermen bij N-VA – Lennik² en vervult de rol van 

hoofdredacteur van De Lennikse Tribune. 

Gun is bereikbaar via Gun.Mignon@lenniksetribune.be 
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Cynisme viert hoogtij in het gemeentehuis 

Met verbijstering vernemen we de jongste 

beslissingen van burgemeester De Knop en haar 

schepencollege. Tijdens de laatste gemeenteraad 

(23 juni) ontkende ze nog dat het bestuur zou terug 

komen op de beslissing om 6 personeelsleden te 

ontslaan. Plotseling wordt er echter uit een ander 

vaatje getapt. 

Probeersels allerhande 

Eind vorig jaar besliste men personeelsleden te 

laten afvloeien onder het mom van besparingen. 

Het bestuur komt daar nu op terug. Men kan 

moeilijk spreken van een coherent bestuur: men 

beslist van dag op dag en probeert zoveel mogelijk 

persoonlijk te scoren naar de buitenwereld. 

Dergelijke houding is nefast voor de werking van de 

gemeente, de motivatie van het gemeente-

personeel en dus ook de dienstverlening aan de 

burger.  

Een gebrek aan lange termijnvisie heeft tot gevolg 

dat de strategie en de structuur ontbreekt om 

oplossingen aan te bieden voor de diverse 

problemen waar de gemeente mee kampt.  

Menselijk leed 

De vier arbeiders mogen nu toch blijven terwijl de 

twee ervaren en gespecialiseerde mensen van de 

diensten cultuur en sport niet meer worden 

vervangen. 

We juichen toe dat de vier arbeiders niet worden 

ontslagen. Toch mogen we het leed niet vergeten 

dat het college die mensen aandeed. Reeds van 

eind vorig jaar leefden ze met het voldongen feit dat 

ze eind dit jaar moesten afvloeien wegens 

besparingen. Nu plotseling zijn deze besparingen 

niet meer nodig. Het getuigt van een zeker cynisme 

wanneer een schepencollege dit doodleuk komt 

vertellen en het ontbreken van respect wanneer 

men de mensen dergelijke zaken aandoet.  

Nog cynischer is het aanwerven van twee tijdelijke 

medewerkers voor cultuur & vrije tijd nadat men 

twee vaste medewerkers hun ontslag heeft 

gegeven. Eén van de medewerkers had meer dan 

19 jaar dienst, de andere werd geprezen voor haar 

inzet bij het winnen van het kunstwerk (Radio 2) 

voor Eizeringen. Men bedankte hen eind vorig jaar 

door ze aan de deur te zetten. Het wordt nog 

frappanter wanneer men weet dat één van deze 

medewerkers volledig werd betaald door de 

Vlaamse overheid en dus niets kostte aan de 

gemeente! Wat meende Irina De Knop en haar 

bestuur hiermee dan wel te besparen? 

Onoordeelkundige communicatie  

Het schrappen van de ontslagen staat in schril 

contrast met het antwoord van burgemeester De 

Knop op een interpellatie tijdens de gemeenteraad 

van juni waarin ze stelde dat er niets werd 

gewijzigd aan de ontslagen. 

We mogen niet uit het oog verliezen dat inmiddels 

een nieuw organigram en aanwervingssysteem 

werd aangenomen (onze fractie stemde tegen). De 

tijd van de aanwerving van de politieke vriendjes 

kan opnieuw beginnen. 

Wat in geval van een tegenvaller?  

N-VA-Lennik² stelt zich tevens de vraag of de 

ontslagen definitief zijn afgewend. De huidige 

positieve Lennikse begroting teert op éénmalige 

inkomsten van onder andere de leemontginning in 

Gaasbeek ten bedrage van € 300.000 en de 

laattijdig uitbetaalde vergoedingen voor de 

brandweer, een eis nota bene van het vorige 

bestuur die nu pas wordt bevestigd. 

Hoe zal het bestuur omgaan met een financiële 

tegenvaller? 

Zal het bestuur dan opnieuw aan de noodrem 

hangen en opnieuw naar het personeel kijken om te 

besparen? 

Kandidaten gezocht  

N-VA – Lennik² roept iedereen op, ook de mensen 

die net ontslagen zijn, zich kandidaat te stellen voor 

deze twee tijdelijke betrekkingen. Solliciteren kan 

tot 8 augustus, details zijn terug te vinden op de 

website van de gemeente. 
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Tijdens de gemeenteraad van juni 

verzocht onze fractie de voltallige 

gemeenteraad in te stemmen met 

het opmaken van een charter. 

Een charter met richtlijnen voor 

elke nieuwbouw, verbouwing en 

activiteit in Lennik. Met dit charter 

zou de gemeente zich verplichten 

om er te allen tijde voor te zorgen 

dat Lennik op quasi elke plaats 

bereikbaar is, ook voor minder- en 

andersvaliden, ouders met 

kinderen, ...  

Toegankelijk over de ganse lijn 

Nog meer dan ‘fysieke 

bereikbaarheid’ ijvert dit charter 

voor een mentaliteitsverandering. 

Het doel is om bij wat er ook 

ondernomen wordt in Lennik 

telkens de oefening gemaakt 

wordt: Is dit toegankelijk voor 

iedereen? Hebben we rekening 

gehouden met elke Lennikenaar? 

Momenteel komen heel wat 

mensen die moeilijker te been zijn 

niet meer buiten. Eén van de 

redenen is dat Lennik en vooral 

de handelszaken niet of moeilijk 

toegankelijk zijn. Dat dit charter 

een toegevoegde waarde is voor 

Lennik, blijkt uit vele factoren: 

• Het aantal 80-plussers is in 10 

jaar tijd verdubbeld 

• Er is een nieuw woon- en 

zorgcentrum en de serviceflats 

werden uitgebreid 

• Lennik huisvest zorgcentra 

voor anders- en mindervaliden 

(Zonnestraal, MPC, 

beschuttende werkplaats) 

• Een kinderwagen hanteren is 

niet bij elke handelaar een 

vanzelfsprekendheid 

• Een aantal openbare plaatsen 

zijn amper bereikbaar voor 

iedereen, bibliotheek, pas 

heraangelegd dorpscentrum 

van Gaasbeek, … 

• De meerderheid van de 

handelaars is zelf vragende 

partij om iets te doen, maar 

een hellend vlakje aanleggen 

mag niet door de gemeentelijke 

reglementering. 

Deze regelgeving kan dus 

veranderen, indien het bestuur 

een beetje goede wil toont. Ook 

voor activiteiten kan dit charter 

zijn dienst bewijzen: 

• Is het feestprogramma voor de 

Lennikse feesten voor iedereen 

toegankelijk? Is er rekening 

gehouden met iedereen? 

Schepen mag vuile werk 

opknappen 

Schepen Yves De Muylder 

(CD&V) begreep de vraag niet 

voldoende want antwoordde 

volledig naast de kwestie. Hij had 

het enkel over de mobiliteitsstudie 

die aan de gang was. Vervolgens 

heeft hij gevraagd om het dossier 

door te verwijzen naar de 

Begeleidingscommissie en heeft 

aan de leden van de meerderheid 

gevraagd om ‘neen‘ te stemmen. 

Hij werd door het bestuur 

opgeofferd om de kastanjes uit 

het vuur te halen en de ‘neen’ te 

verkondigen. 

Het bewees meteen dat de 

burgemeester en schepenen het 

hoegenaamd niet begrepen 

hebben dat het voorstel veel 

verder gaat dan wat aan-

passingen aan het wegdek. 

Fried 

Agenda 

Gemeenteraad 

OCMW-raad 

Najaarsetentje N-VA – Lennik² 
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Het toegankelijkheidscharter gaat over het stilstaan 

bij "toegankelijkheid" in de brede zin van het woord. 

• Kan een rolstoel hier binnen?  

• Kunnen ook mensen met een beperking 

deelnemen aan de activiteiten? 

• Zijn aankondigingsbordjes groot genoeg 

geschreven voor slechtzienden? 

• Hebben we rekening gehouden met alle 

Lennikenaren? 

• … 

Opschorting om even stoom af te laten? 

Na de introductie van dit voorstel werd de 

gemeenteraadszitting opgeschort op vraag van oud 

burgemeester Willy De Waele. Waarom is ons nog 

steeds onduidelijk. Nadat de meerderheid in het 

kantoor van de burgemeester verdween, kon men 

de leden van de meerderheid onderling horen 

roepen en tieren. 

Overduidelijk was er dus grote onenigheid ontstaan 

naar aanleiding van dit punt. We weten dat er heel 

wat meningsverschillen bestaan binnen het 

bestuur. Was dit het punt dat het water deed 

overkoken? 

Toen nadien de burgemeester met een 

onnatuurlijke stem en blik kwam verwoorden dat ze 

begrip hadden maar dat ze toch het voorstel niet 

zouden goedkeuren, woelde het ongeloof door de 

raadszaal.  

Het magere tegenvoorstel waarin de burgemeester 

iedereen uitnodigde op de gemeentelijke 

begeleidingscommissie Mobiliteit voor de opmaak 

van een “gezamenlijk gedragen voorstel inzake 

toegankelijkheid” is beschamend.  

Terecht verzette fractieleider van N-VA – Lennik² 

Geert de Cuyper zich tegen deze manier van 

werken: Eerst stemt de gemeenteraad (hoogste 

orgaan in de gemeente) over de tekst van het 

charter en keurt desbetreffend een tekst goed. 

Nadien wordt dit charter naar de begeleidings-

commissie en andere doelgroepen verzonden die, 

in uitvoering van het charter, acties voorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gemiste kans voor Lennik  

Iedereen weet dat zowat alle leden van de 

meerderheid het individueel roerend eens waren 

met dit voorstel, maar de individu’s moesten zich 

neerleggen bij het dictaat van het College dat niet 

kan of wil aanvaarden dat vanuit de gemeenteraad 

goede voorstellen komen. Men koos niet voor de 

menselijkheid maar voor het politieke spel. 

Des te pijnlijker omdat er bij de aanvang van dit 

agendapunt net gevraagd werd om bij dit voorstel 

de politieke spelletjes achterwege te laten. 

Spijtig dat vele Lennikenaren nu het slachtoffer 

zullen zijn van het feit dat het voorstel niet unaniem 

werd goedgekeurd waardoor bij voorrang zou 

kunnen gestart worden met aanpassing van de 

gemeentelijke reglementering terzake en het 

opstellen van actieplannen. 

Op deze manier mevrouw de Burgemeester? 

Ik hoor mevrouw De Knop nog verkondigen net na 

de moeder aller verkiezingen dat ze "iedereen 

succes wenste om samen, boven de partijpolitieke 

grenzen heen, onze gemeente en het Pajottenland 

verder sterker te maken”. 

Samen met de Lennikenaar druk ik mijn schaamte 

uit, plaatsvervangende wel te verstaan! 

Fried 
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Iedere kiezer heeft de mogelijkheid zowel een 

lijststem als een naamstem uit te brengen. Wie een 

lijststem uitbrengt gaat akkoord met al de 

kandidaten op de lijst en wil in feite voor ieder van 

de kandidaten een stem uitbrengen. Er zijn 

regelmatig kiezers die alle bolletjes naast een 

naam op eenzelfde lijst rood kleuren. Dit is in feite 

hetzelfde.  

Een naamstem daarentegen wil zeggen dat men 

enkel aan die bepaalde kandidaten een stem wil 

geven en niet aan de andere kandidaten van 

dezelfde lijst. Wat de gemeente Lennik betreft geeft 

dit de volgende resultaten. 

Het verschil is duidelijk. 
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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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Erik 

Lien De Slagmeulder vervangt vanaf 29 september 2014 gemeenteraadslid 

Bruno Moens. 

Zoals eerder gemeld verhuist Bruno naar buurgemeente Schepdaal 

Lien De Slagmeulder komt uit Eizeringen, is 21 jaar, voorzitter van Jong-N-VA 

Pajottenland en is afgestudeerd als bachelor vastgoed. 

Lien is bereikbaar via Lien.DeSlagmeulder@lenniksetribune.be 

Erik 

Lijst-

stem 

Naam

-stem 

Totaal 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers 

Kristien Van Vaerenbergh 1.038 760 1.798 

Heidi Elpers 302 411 713 

Filip Van Ginderdeuren 267 277 544 

Het Vlaams Parlement 

Geert De Cuyper 1.115 507 1.622 

Irina De Knop 418 681 1.099 

Joris Van Hautem 159 267 426 
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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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