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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Wij wensen u van harte welkom bij 

de zevenentwintigste editie van onze 

digitale nieuwsbrief De Lennikse 

Tribune. 

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 

Kwadraatraad als schaduwkabinet 

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 Tribune vindt u een overzicht 

van de bevoegdheden van de leden 

van het schaduwkabinet. 

Een Tribune als aanspreekpunt 

voor de Lennikse burger 

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. 

 

De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden: 

Onze gemeenteraadsleden: 

• Christel O  Christel.O@lenniksetribune.be 

• Erik O  Erik.O@lenniksetribune.be 

• Geert De Cuyper (fractieleider)  Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be 

• Gun Mignon Gun.Mignon@lenniksetribune.be 

• Jasper De Bruyn  Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be 

• Kristien Van Vaerenbergh  Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be 

• Lien De Slagmeulder Lien.DeSlagmeulder@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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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Elke maand De Lennikse Tribune! 

Januari 2015 Februari 2015 Maart 2015 April 2015  

Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 

Augustus 2014 

September 2014 Oktober 2014 November 2014 December 2014 
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http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 1.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 01.pdf
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http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 02.pdf
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http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 05.pdf
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http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 12.pdf
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Het blijft een oud zeer. Regelmatig worden andere 

zaken dan glas naar de glascontainers gebracht.  

Allerhande afval 

Men kan het niet bedenken of het duikt op in de 

buurt van de glasbollen: kartonnen dozen, spiegels, 

plastieken flessen, oud speelgoed, kasten, …  

Onze fractie had in een vroegere legislatuur al 

geopperd om camera's te plaatsen om het 

sluikstorten tegen te gaan. 

In een recent verleden stelde Christel O voor om de 

glascontainers ondergronds te plaatsen zoals in 

verschillende gemeenten al het geval is. Deze 

manier van werken werkt het sluikstorten tegen. Dit 

voorstel haalde het niet wegens te hoge kosten.  

Om het sluikstorten toch onder controle te krijgen, 

herhaalde onze fractie nogmaals het voorstel om 

camera's te plaatsen en dit rekening houdend met 

de Wet op de Privacy.  

Doorverwijzing naar het college 

Het voorstel werd verwezen naar het college. We 

hopen dat het er geen stille dood zal sterven net 

zoals al onze vorige voorstellen. In ieder geval 

zullen we regelmatig het voorstel blijven herhalen.  

Erik 
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Op de agenda van de gemeenteraad van 20 april 

2015 vroeg onze fractie aan bevoegde schepen 

Heidi Elpers (CD&V) wat de plannen waren met de 

groenzone van de middenberm tussen de 

parkeerplaatsen in de parkeerzone van de 

Algoetstraat. In De Lennikse Tribune van mei 2015 

werd hier verslag van uitgebracht. 

Gepland bij de aanvang van de werken 

Origineel was in het plan voorzien om een fijne 

dwergmispel (Cotoneaster) te plaatsen in de 

groenzone van de middenberm.  

Het voordeel van de gekozen soort dwergmispel is 

dat deze na een aantal jaar bestand is tegen het 

strooizout. Afgelopen jaar (2014) koos het bestuur 

er voor om een gemengd bloemenzaad te zaaien 

wat gedurende een beperkte periode een leuk 

aanzicht gaf. Dit levert niet het groenblijvend 

bodembedekkend effect waardoor de kans op 

uitdroging groter is en de bomen dus veel minder 

snel groeien. Bij gebruik van de dwergmispel is dit 

niet het geval. 

Schepen Heidi Elpers meent dat de Cotoneaster 

meer onderhoud nodig heeft en een gevaar vormt 

voor fruitbomen. Waar deze fruitbomen te vinden 

zijn heeft de schepen niet meegegeven. De 

schepen meldde dat er opnieuw wilde bloemen 

zullen worden gezaaid, ze vindt dat mooi.  

Hoe oogt het resultaat?  

Wanneer men door het centrum van Lennik rijdt, 

kan men heel gemakkelijk identificeren onder welke 

boom de Cotoneaster is geplant en onder welke 

boom niet. 

De bomen met een stevige kruin (in de Schoolweg, 

het Masiusplein, Hendrik Ghyselenstraat) hebben in 

de warmere periodes genoeg vocht omwille van de 

Cotoneaster 

De bomen met amper een kruin (in de midden 

parkeerstroken van de Kroonstraat en de Alfred 

Algoetstraat en 3 bomen op het Masiusplein) 

hadden tijdens de zomer een aantal maanden wilde 

bloemen rond zich staan waardoor de bodem 

uitdroogde en de bomen amper groeiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande foto van de middenberm in de Alfred 

Algoetstraat geeft duidelijk weer wat het effect is 

van het zaaien van de wilde bloemen die schepen 

Heidi Elpers zo mooi vindt. Schoonheid is relatief, 

we laten de lezer de vrije keuze. Los van de 

schoonheid zorgt deze situatie er voor dat het 

groenblijvend bodembedekkend effect niet wordt 

gecreëerd, de gevolgen voor de kruin zijn zichtbaar 

in bovenstaande foto’s. 

Gun 

Zonder fijne 

dwergmispel 
Mét fijne 

dwergmispel 

Het resultaat van het zaaien van de wilde 

bloemen 
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Op de gemeenteraad van 24 november 2014 werd 

een agendapunt ingediend door Fried Ringoot 

waarin hij voorstelde om een aantal mobiele 

drempelhulp-systemen aan te schaffen voor de prijs 

van € 49,95 per stuk. 

In De Lennikse Tribune van december 2014 vindt u 

in Drempelhulp verlaagt de drempel de details. 

Het voorstel werd zoals zowat alle voorstellen van 

N-VA – Lennik² niet goedgekeurd. We waren 

enigszins blij verrast dat schepen Yves De Muylder 

het voorstel opnam in een amendement (zie foto) 

dat hij ter plaatse schreef en aan de gemeenteraad 

voorstelde.  

We zijn intussen 8 maand verder, de synthesefase 

van het mobiliteitsplan is voor kort na de grote 

vakantie gepland en we hebben intussen nog niets 

gehoord over dit voorstel, over dit amendement, … 

Een aantal vragen drongen zich op 

Volgende vragen werden aan schepen De Muylder 

voorgelegd tijdens de afgelopen gemeenteraad: 

• Wat verstaat schepen De Muylder onder “korte 

termijn”?  

8 maanden is niet langer korte termijn om na te 

gaan of de mobiele drempelhulp kan gebruikt 

worden voor een aantal openbare gebouwen in 

Lennik. Schepen De Muylder begon met een 

verklaring van korte termijn en lange termijn en 

keerde terug tot 2001 om een schets te geven 

van zijn visie op termijnen. 

• Wat is de stand van zaken aangaande de 

aanschaf van de drempelhulp voor de openbare 

gebouwen? 

• Wat is de stand van zaken aangaande de 

aanschaf van de drempelhulp in de 

Mobiliteitsstudie? 

Schepen De Muylder deelde mee dat alle (ALLE) 

vragen en voorstellen die we de afgelopen 

maanden hebben gesteld rond de 

mobiliteitsstudie zouden beantwoord worden op 

een presentatie die hij voorbereidt voor het 

najaar van 2015. Het doel van de N-VA – 

Lennik² fractie is vooral dat de evaluatie van het 

huidige mobiliteitsplan op een objectieve manier 

gebeurt. 

• Is schepen De Muylder het er mee eens dat dit 

voorstel volledig kan behandeld worden buiten 

de Mobiliteitsstudie? 

Schepen de Muylder legde zowat alle vragen en 

pijnpunten omtrent bijna al zijn bevoegdheden in 

het mandje van de vernieuwing van het 

mobiliteitsplan mobiliteitsplan (uitgewerkt door 

een extern studiebureau). Als dat maar geen 

afknapper wordt. 

Gun 
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Van vrijdag 29 mei tot en met dinsdag 2 juni 2015 

was een Lennikse delegatie te gast in de 

zustergemeente Arconate. Alle betrokkenen uit 

Arconate en Lennik kijken terug op een positieve 

ervaring.  

Een evaluatie van het bezoek - en vooral de 

(moeizame) organisatie ervan - is daarom niet 

nodig, vindt burgemeester De Knop (die de 

bevoegdheid in februari overnam van schepen Van 

Ginderdeuren).  

Een gemiste kans 

Eerder schreven we al dat de uitnodigingen door de 

gemeente Lennik zo beperkt waren dat er 

uiteindelijk onvoldoende mensen waren om de helft 

van de aangeboden plaatsen bij gastgezinnen in 

Arconate in te vullen. 

N-VA – Lennik² nam de uitnodiging serieus: we 

traden aan met 4 gemeenteraadsleden en een 

ereburgemeester, tegenover 1 mandataris voor 

Open-VLD en 1 voor CD&V. 

Een knap engagement 

De burgemeesters van Lennik en Arconate 

ondertekenden een nieuwe engagementsverklaring 

om de verzustering verder uit te bouwen in de 

toekomst. Daarin is sprake van het ‘betrekken van 

nieuwe generaties en het onderhouden van 

permanente banden, mede om de ware geest van 

Europese broederschap te waarborgen’.  

Ook in een persbericht met foto’s blijkt 

burgemeester Irina De Knop achteraf enthousiast : 

"De ontvangst was bijzonder hartelijk en de nieuwe 

burgemeester Andrea Colombo en zijn team willen 

graag opnieuw werk maken van een intensievere 

uitwisseling tussen de inwoners van beide dorpen. 

Dit juich ik zeker toe. Ook, en vooral, de 

uitwisseling van leerlingen tussen onze scholen 

staat hoog op onze agenda. We hopen zo nieuwe 

en jonge mensen warm te maken om de 

verzustering verder te laten leven. Het is duidelijk 

dat de uitwisseling van ideeën en activiteiten 

verrijkend zijn voor de mensen in kwestie en de blik 

op de wereld verruimen!" 

Hoe concreet gaat dat allemaal worden? 

Terugblikkend én blikkend naar de toekomst, 

stelden wij 6 vragen, vooraf ingediend. Op zowat de 

helft kregen we geen antwoord.  

Evaluatie en uitbreiding uitwisselingen 

1. Scholencontacten: welke concrete initiatieven 

onderneemt u hiervoor? Een ambtenaar is 

aangesteld om de contacten met Arconate 

verder op te volgen. “We zullen trachten contact 

te leggen tussen beide schooldirecties. Het kan 

opgevolgd worden via het schooloverleg”. Het 

gaat zowel om de gemeentelijke basisschool 

(die hierin een lange traditie heeft, maar deze 

contacten zijn aan hernieuwing toe), als om de 

secundaire school van het Sint-Godelieve-

Instituut dat interesse betoond heeft.  

2. Op de ontvangstavond waar de bezoekende 

Lennikenaren werden verwelkomd door de 

burgemeester en schepenen van Arconate, 

werd een aperitiefbuffet aangeboden door de 

lokale bloedgeversvereniging AVIS. Zij vierden 

immers het 50-jarig bestaan van hun lokale 

afdeling en drukten de hoop uit daarom een 

verzustering aan te gaan met de Lennikse 

bloedgeversvereniging (Rode Kruis). Hoe wordt 

dit verder begeleid? En werd AVIS voor deze 

ontvangst schriftelijk bedankt? De Lennikse 

burgemeester was vrijdag nog niet aanwezig in 

Arconate, maar ze werd erover aangesproken 

op het slotdiner. Er worden contacten gelegd 

via de Arconate-ambtenaar. Het bestuur van 

Arconate heeft per mail een algemene 

bedanking gekregen, dat moet volstaan.  

3. Er was ook sprake van een mogelijke 

verzustering tussen muziekverenigingen 

(fanfares, harmonieën) uit beide gemeenten. 

Hoe wordt dit verder begeleid? Dat is vooral iets 

tussen verenigingen onderling. De cultuurraad 

zal gevraagd worden om dit mee op te volgen.  

4. Vraag ter info : onder welk onderdeel van het 

gemeentelijk Budget staan de uitgaven voor de 

verzustering ingeschreven? Geen antwoord.  

Wim 
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Vrijwilligers doen werk gemeentebestuur 

5. (A) Ter evaluatie: de planning en organisatie 

vanwege het Lenniks bestuur was geen 

toonbeeld van krachtdadigheid. Is het normaal 

dat de organisatie van het bezoek van een 

gemeente aan een andere gemeente, quasi 

volledig overgelaten wordt aan vrijwilligers?  

De burgemeester vindt het normaal dat mensen 

die ervaring hebben opgebouwd in de contacten 

met Arconate een grote rol spelen in de verdere 

organisatie. Natuurlijk is het wijs die mensen te 

betrekken, maar moet die kleine groep 

vrijwilligers de rol van het gemeentebestuur 

overnemen? Zonder veel ondersteuning, 

coördinatie of met bemoeilijkende rijkelijk late 

reacties op praktische vragen? Een werkgroep 

is toch maar een tijdelijke werkgroep ter 

ondersteuning van het gemeentebestuur dat 

coördineert en stuurt? De burgemeester is zich 

van geen kwaad bewust.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) Hoeveel keer heeft de bevoegde schepen en 

de burgemeester de werkgroep Arconate 

bijeengeroepen voor het plannen van dit 

bezoek? Op de laatste vraag werd niet 

geantwoord, wij hebben dan zelf het antwoord 

gegeven: nadat schepen Van Ginderdeuren de 

werkgroep aanvankelijk had heropgestart, werd 

de werkgroep Arconate door Irina De Knop 

vervolgens geen enkele keer bijeengeroepen … 

6. Het knappe Lenniks fotoboek was een 

gewaardeerd geschenk van Lennik voor 

Arconate. Wie het mocht inkijken, had er veel 

lof voor. Het werd op korte tijd speciaal 

samengesteld door het Fotografencollectief ‘De 

Pajot’, die daarvoor een kleine vergoeding zou 

krijgen. Bestaat de mogelijkheid om van dit 

fotoboek exemplaren bij te bestellen, voor 

geïnteresseerden? En is het mogelijk om onze 

eigen Lennikse bevolking het fotoboek ook te 

laten inkijken op het gemeentehuis en/of in de 

gemeentelijke bibliotheek? In Arconate heeft 

men toegezegd dat ze met veel plezier het 

“magico” bevonden fotoboek ter inzage zouden 

leggen op het gemeentehuis voor de 

Arconatezen. In Lennik echter moeten 

geïnteresseerden zich wenden tot het 

Fotografencollectief.  

Lennik-Arconate is een mooi verhaal van 

verbroedering en verzustering en we hopen dat het 

zo mag blijven en verder groeien. Daar is dan wel 

wat meer voor nodig dan mooie woorden alleen, 

maar we blijven hoopvol voor de toekomst.  

Wim 
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Geert 

NAJAARSETENTJE 
Op het menu ZALM & KIPFILET 

Zaterdag  3 oktober 2015 van 18 tot 21 uur 
Zondag  4 oktober 2015 van 12 tot 21 uur 

Feestzaal - Gemeentelijk Sport- en Ontmoetings- 
centrum Jo Baetens, A. Algoetstraat 77 1750 Lennik 

Agenda 

 

Gemeenteraad 

OCMW-raad 

De Lennikse Feesten 

Najaarsetentje N-VA – Lennik² 
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Op 9 maart 2015 vond de voorstelling plaats van 

“verkeersafwikkeling Sint-Godelieve-Instituut”. 

De evaluatie zou volgen op het einde van het 

schooljaar. De gemeenteraad van 1 juli leek ons 

een uitgelezen moment om een eerste aanzet van 

de analyse van het proefproject te maken.  

Standaard antwoord 

Op al de vragen in verband met mobiliteit en 

verkeer die de N-VA – Lennik² fractie stelde tijdens 

de gemeenteraad was het antwoord geformuleerd 

door schepen De Muylder (CD&V) steeds identiek: 

“In het najaar komen we met een complete analyse 

en zullen al uw vragen worden beantwoord”. 

Wij kijken intussen enorm uit naar die complete 

analyse. 

Circulatie- en verkeersknooppunten 

In een aantal straten rond het SGI zijn net na de 

paasvakantie een aantal wijzigingen aangebracht in 

de verkeerscirculatie. 

1. Fietsstraat in Palokenstraat 

Februari 2015 heeft N-VA – Lennik² een voorstel 

ingediend om de fietsstraat in te voeren in 

meerdere straten, we vroegen naar een evaluatie 

van de proef in de Palokenstraat. 

2. Zoenzones Paloken- & Schapenstraat 

Het gebruik van zoenzones moet worden geregeld 

en gemotiveerd bij de ouders. De zoenzone aan de 

bibliotheek is te klein voor het aantal wagens dat 

passeert. De zoenzone wordt frequent gebruikt als 

parking waardoor de plaats bezet is en ouders die 

hun kinderen veilig willen naar school brengen er 

geen gebruik kunnen van maken. Zijn er plannen 

om het gebruik van de zoenzones te motiveren? 

3. Processie- (Kruiskouter- en Brusselsestraat) 

In het verleden was de tegengestelde richting 

geselecteerd om het snellere verkeer komende van 

Brussel af te remmen. Bij het einde van een 

schooldag gebruiken veel kinderen deze straat: ze 

rijden er dikwijls met 2 of 3 naast elkaar, wat 

gevaarlijke situaties creëert met (snel) autoverkeer 

in tegengestelde richting. Wat is de achterliggende 

reden om de rijrichting om te wisselen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kruiskouter- (Processie- en Brusselsestraat) 

De spiegel aan het kruispunt Processie- en 

Brusselsestraat is niet verplaatst naar het kruispunt 

Kruiskouter- en Brusselsestraat en is nodig om 

veilig de Brusselsestraat op te rijden. 

Op de middenberm aan het einde van de 

Kruiskouterstraat is een groot oranje bord geplaatst 

om het verkeer komende van Lennik centrum te 

informeren over de gewijzigde verkeerstroom. 

Wanneer men in een gewone personenwagen de 

splitsing respecteert en richting Brussel wil rijden 

belemmert het oranje bord het zicht volledig op het 

verkeer dat van Lennik centrum komt, dit vormt een 

gevaarlijke verkeerssituatie. Is men van plan om de 

spiegel te verplaatsen? Het storende bord is 

intussen weggehaald. 

5. Kruispunt Processie- en Kruiskouterstraat 

Het Kruispunt dient duurzaam aangepast te worden 

aan de nieuwe verkeersstroom: de hoek richting 

Kruiskouterstraat is te scherp, waardoor wagens de 

kans lopen hun banden zwaar te beschadigen. 

6. Tonnagebeperking Schapenstraat tot 3,5 ton 

Is er een controlestrategie bepaald? 

Gun 
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De geclaimde ‘verkeerschaos’ werd tijdens de 

presentatie met een aantal foto’s aangetoond. Het 

doel was een einde stellen aan de ‘verkeerschaos’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school was geen vragende partij 

De chaos die tot een einde zou worden gesteld is 

intussen enkel vergroot. Wanneer geen politie 

aanwezig is bij de instelling van de (halve) 

schoolstraat rijden wagens gewoon door: sommige 

bestuurders zijn ouders die hun kinderen komen 

oppikken op de aloude manier, anderen zijn 

gewoon voorbijrijdend verkeer die de mobiele 

verkeersborden negeren. 

Aanpassing busstrategie is nuloperatie 

Wanneer er meer bussen langs de Schapenstraat 

geparkeerd staan dan vroeger en er in beide 

richtingen wagens rijden is de situatie gevaarlijker 

dan voorheen. Een deel van de schoolbussen 

worden intussen opnieuw in de Doelestraat 

geparkeerd waar ze ook stonden vóór aanvang van 

het proefproject. 

Enige rondvraag leert dat dit door de school is 

aangepast. 

Indien men vandaag gelijkaardige foto’s zou nemen 

als getoond in de presentatie zou men identiek 

hetzelfde beeld zien als de wantoestanden die 

werden getoond. 

Wat waren de redenen van de wijzigingen? 

Volgens schepen De Muylder zijn de wijzigingen 

veiliger voor voetgangers en fietsers, maar wanneer 

hem gevraagd wordt dat aan te tonen blijft het stil. 

Schepen De Muylder claimt dat er meer ruimte 

komt voor voetgangers en fietsers maar met alle 

bussen geparkeerd langs de kant van de 

Schapenstraat is er net minder ruimte. 

Volgens de schepen hebben de kinderen en hun 

begeleidende ouders meer beweging. Aangezien 

de bussen dichter bij de school staan is dat voor de 

kinderen alvast niet van toepassing. 

Ook zou de schoolgaande jeugd zelfstandiger 

worden en zou er een grote toename van 

verkeerservaring optreden voor de schoolgaande 

jeugd terwijl overbescherming van kinderen in het 

verkeer net het tegengestelde effect genereert. 

 

 

 

 

 

 

 

Verplaatsbare signalisatie vraagt om 

interpretatiemogelijkheden. Deze verplaatsbare 

signalisatie heeft minder daadkracht zonder 

gemachtigde toezichter. Op de vraag of de 

aanstelling van een gemachtigde toezichter wordt 

overwogen, werd door schepen De Muylder 

nogmaals verwezen naar de complete analyse die 

in het najaar zal plaats vinden en waar alle vragen 

zullen worden beantwoord. 

Gun 
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Op de gemeenteraad van 20 oktober 2014 werd 

een agendapunt ingediend met een aantal vragen 

over het parkeerbeleid. 

Iedereen die zich regelmatig met de wagen door 

Lennik centrum verplaatst heeft gemerkt dat vorig 

jaar heel wat aanpassingen zijn gebeurd zonder 

enige voorafgaande evaluatie of wijziging in het 

mobiliteitsplan. 

Alweer korte en lange termijn 

Vandaag is het intussen ongeveer 9 maanden 

geleden dat tijdens de gemeenteraad een aantal 

vragen werden voorgelegd aan schepen De 

Muylder (CD&V). De bevoegde schepen beloofde 

na de voorstelling van dit agendapunt om de 

gevraagde informatie op te sturen. 

Aangezien geen informatie werd verstrekt en 

rekening houdend met het feit dat de wijziging van 

het mobiliteitsplan zich op het einde van de 

synthesefase bevindt, werden de vragen nogmaals 

gesteld, opnieuw zonder antwoord. 

Volgende 4 hoofdstukken werden weerhouden: 

• Algemeen 

• De Schoolweg  

• De Markt 

• Het Andreas Masiusplein 

Algemeen 

De gemeente Lennik heeft een contractuele 

verbintenis met OPC (Optimal Parking Control) voor 

de controle van de parkeerregels. Deze regels zijn 

op vraag van OPC strenger gemaakt om de 

opbrengsten voor OPC te verhogen: 

- Parkeerschijf slechts 1 uur geldig tegenover 2 

uur in normale omstandigheden 

- Slechts 20 min vrij parkeren op markt 

Volgende vragen werden voorgelegd: 

• Kan het bestuur een beeld geven van de balans 

met OPC? 

• Wat is de maandelijkse contractuele kost? 

• Wat zijn de inkomsten aan bewonerskaarten? 

• Wat zijn de inkomsten aan parkeerretributies? 

De Schoolweg 

• Hoe gaat in de toekomst nog vermeden worden 

dat de Schoolwegparking geblokkeerd vol staat? 

• Zullen Brandweerwagens in de toekomst toch 

gebruik maken van deze parking? 

• Zal ruimte gecreëerd worden voor mensen met 

een beperking? 

• Zal een manier ontwikkeld worden om ook 

voetgangers een plaats te bieden langs de 

schoolweg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Markt 

• Wat zijn de kosten voor het herstel van de vele 

beschadigde verkeersborden? 

• Hoeveel verkeersborden zijn al hersteld? 

• Zijn er plannen ter verfraaiing van de Markt? 

Het Andreas Masiusplein 

• Wordt er een analyse voorzien van de 

aanpassingen? 

Gun 



Kledingcontainers vormen big business 
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Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad 

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 

De kledingcontainers in Lennik staan er 

ondertussen meer dan twintig jaar. Tijdens een 

vorige coalitie van VLD en CVP werden ze naast de 

glascontainers geplaatst. 

Evaluatie restafval  

Uit recente cijfers blijkt dat ondanks de mogelijkheid 

tot selectief ophalen er toch nog gemiddeld 7 kg 

textiel per inwoner in de restafval belandt. 

Textiel heeft een marktwaarde wat inzamelaars van 

allerlei slag doet overlopen van enthousiasme om 

textiel te verzamelen. Meestal wordt er toestemming 

gevraagd aan de gemeenten tot het plaatsen van 

kledingcontainers. Op de gemeenteraad van 1 juli 

werd echter beweerd dat er in Lennik nog nooit 

toestemming werd gevraagd. 

In Lennik staan momenteel meer dan 20 dergelijke 

containers. Onze fractie stelde de vraag of het 

moment niet gekomen is om een reglement 

hieromtrent op te stellen. Een reglement waarin ook 

voorzien wordt dat de toestemming beperkt is voor 

een bepaalde termijn (bijvoorbeeld vijf jaar) en 

onderhevig is aan hernieuwing. 

Als naar gewoonte  

Het bestuur haalde haar schouders op en was niet 

van plan om hier werk van te maken. We nemen 

ons dan ook voor om zelf een reglement voor te 

stellen. Goede afspraken maken beste vrienden. 
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Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad in één beeld 
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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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