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Wij wensen u van harte welkom bij 
de vierendertigste editie van De 
Lennikse Tribune, de digitale krant 
die u in detail op de hoogte houdt 
van het gemeentelijk beleid in 
Lennik. 

Deze digitale nieuwsbrief vindt u 
via www.lenniksetribune.be en via 
de FaceBook pagina van De 
Lennikse Tribune. 

De nieuwsbrief verschijnt op 
maandelijkse basis, abonneren kan 
gratis en eenvoudig via mail naar 
info@lenniksetribune.be 

Schaduwkabinet 

Reeds bij het begin van deze 
legislatuur groeide bij onze fractie 
het idee om een schaduwkabinet 
op te richten. 

Ook in het Britse parlement wordt 
het principe gebruikt waar de 
oppositie de regering opvolgt. 

Elk lid van het schaduwkabinet 
heeft eigen bevoegdheden, elk in 
zijn of haar interessegebied en 
met zijn of haar kennis van zaken. 
Verder in deze Tribune vindt u een 
overzicht van de bevoegdheden 
van de leden van het 
schaduwkabinet. 

Viviane Wim Christel Geert Erik Kristien 

Kelly Gun Nils Lien Jasper G
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Normaal gezien vindt de gemeenteraad in Lennik plaats 
op de 4de maandag van elke maand, uitgezonderd in juli 
& augustus. Enkel in geval van schoolvakanties wordt de 
datum soms een week naar voor of achter geschoven. 

De tweede gemeenteraad van 2016 vond plaats op 22 
februari. Door de laattijdige samenstelling en 
communicatie van de kalender van 2016 was er heel 
wat geschuif noodzakelijk. Uiteindelijk zou de derde 
gemeenteraad van 2016 pas plaatsvinden op 11 april in 
plaats van 28 maart. De vierde gemeenteraad vindt 
plaats  op 25 april, pas 14 dagen na de vorige. 

Tussen 22 februari en 11 april liggen exact 49 dagen 

Men zou zich kunnen voorstellen dat 7 weken tussen 2 
gemeenteraden een enorme vracht aan agendapunten 
zou opleveren. N-VA – Lennik² hield al rekening met een 
gemeenteraad die heel laat zou kunnen worden. De 
verbazing was enorm wanneer de agenda voor de 
gemeenteraad van 11 april werd gecommuniceerd.  

2 agendapunten gedurende een periode van 49 dagen  

Welgeteld 5 agendapunten werden vermeld, waarvan 3 
agendapunten zonder actieve inbreng van het bestuur: 

• Eén goedkeuring van de notulen van de vorige raad 
• Eén goedkeuring agendapunten intercommunale 
• Eén kennisname nieuwe openingsuren gemeentehuis 

De lijst agendapunten: 

1. Goedkeuring – notulen van de vergadering van 22-
02-2016 

2. Secretariaat – Iverlek en Eandis Assets – 
Jaarvergadering 29 april 2016 - Goedkeuring van 
agendapunten en vaststelling van het mandaat 

3. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op 
de politie over het wegverkeer betreffende de 
herinrichting van de bebouwde kom in de Joseph 
Van den Bosschestraat (N282), Saffelbergstraat en 
de Zwartenbroekstraat 

4. Personeel – Aanpassing openingsuren in uitvoering 
van actienr 001.002.005.007: afstemmen 
openingsuren gemeentehuis op de noden van het 
gemeentebestuur en de inwoners – Kennisname 

5. Vrije Tijd – Aankoop podiumelementen en 
toebehoren – Goedkeuring lastvoorwaarden, 
raming, wijze van gunnen en uit te nodigen firma’s 

Bedroevend! 

Het is niet de 1ste maal dat de N-VA-Lennik2-fractie het 
gebrek aan werkkracht van het bestuur hekelt. 

Niet alleen worden er om de haverklap op kosten van 
de Lennikenaar dure studiebureaus aangesteld om in 
feite het werk van het college te doen. De leden van het 
bestuur, die ook door ons belastinggeld betaald worden, 
slagen er eveneens niet in om zelf dossiers voor te 
bereiden, uit te werken en op te volgen. 

Op de gemeenteraad van 11 april toonde Gun Mignon 
aan dat op de webstek van de gemeente het nieuwe 
retributiereglement van het containerpark in Pepingen 
(sinds 1 februari 2016 in voege) na vier maanden nog 
niet aangepast was. Milieuschepen Heidi Elpers , 
antwoordde doodleuk dat dit niet haar taak was. De 
collegeleden moeten volgens haar enkel het politiek 
beleid uitstippelen, de uitvoering is voor de 
ambtenaren, voor opvolging vinden collegeleden zich 
niet verantwoordelijk!   

Anderzijds vinden de bestuursleden wél de tijd om voor 
het minste wat er rond het gemeentehuis beweegt 
elkaar op te trommelen voor een gezamenlijke persfoto 
… 

Slechts twee agendapunten  

6 collegeleden hebben gedurende een periode van 49 
dagen twee agendapunten ‘actief ‘ voorbereid: 

• Mobiliteit 

 Dit voorstel wordt later in deze Lennikse Tribune 
besproken en kost de Lennikse belastingbetaler 
alweer véél meer geld dan noodzakelijk. Een 
eenvoudig tegenvoorstel van N-VA –Lennik² 
waarin de aankoop van 20 nieuwe 
verkeersborden werd bespaard werd weggewuifd 

• Vrije Tijd 

 Dit voorstel is de eenvoud zelf en vraagt 
goedkeuring aan de gemeenteraad om 4 
bedrijven te contacteren voor de aanschaf van 
podiumelementen. Opmerkelijk is dat men één 
van de bedrijven in Mouscron wou gaan zoeken. 

Bent u overtuigd van enige efficiëntie in dit bestuur? 

Geert 



Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Burgemeester koopt 20 onnodige verkeersborden  

4 

De lokale politie stelt dat ANPR-camera’s bij voorkeur in 
één snelheidsgebied liggen. 

Na verificatie met de lokale politie bleek dat deze het 
bestuur had geadviseerd er één zone van te maken 
zonder te specifiëren of het bebouwde kom of zone 50 
moest worden, dat liet men over aan het bestuur. 

Alweer héél rare kronkels bij de burgemeester 

Het voorstel van het bestuur beoogt vanaf de Joseph 
Van den Bosschestraat n°7 (X op de kaart) richting Gooik 
volledig zone 50 te maken, de bebouwde kom dus te 
verkleinen. 

Dit voorstel houdt in dat er 20 borden en 10 palen 
moeten worden besteld, gekocht en geplaatst, 4 borden 
op elk van deze locaties: 

• Joseph Van den Bosschestraat  (V) 
• Zwartenbroekstraat   (W) 
• Joseph Van den Bosschestraat  (X) 
• Saffelbergstraat   (Y) 
• Saffelbergstraat   (Z) 

Of de zone wordt ontwikkeld als bebouwde kom of als 
zone 50, voor de weggebruiker verandert de regelgeving 
niet, beide zones betreffen 50 km/u. 

Meer borden verhoogt wel de complexiteit voor de 
gebruiker en de kost voor de belastingbetaler. 

Indien men omgekeerd zou te werk gaan, de ganse zone 

als bebouwde kom inrichten, zou men de investeringen 
in borden elimineren en de complexiteit reduceren: 

• De ganse zone, incluis Saffelbergstraat, 
Zwartenbroekstraat, … zou bebouwde kom blijven 
zonder één nieuw bord te moeten aanbrengen 

• De bestaande borden ter hoogte van de 
Zwartenbroekstraat zou men moeten verplaatsten 
naar de grens met Gooik (K naar L) 

Alweer een mooie kans gemist 

De bevoegde schepen Yves De Muylder (CD&V) of Johan 
Limbourg (Open-VLD), het is niet steeds duidelijk wie 
welke bevoegdheid heeft hierin, mocht zijn mening 
hierover niet kwijt. Het was burgemeester Irina De Knop 
(Open-VLD) die fier de NPR-technologie en de nodige 
veranderingen aankondigde. 

Het voorstel van N-VA – Lennik² om omgekeerd te werk 
te gaan en geen borden te hoeven aankopen werd zoals 
altijd naar de prullenmand verwezen. 

Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) meldde 
letterlijk dat zo’n aantal verkeersborden niet echt een 
kost vormde en vond de opmerking over de verhoogde 
complexiteit door alweer meer verkeersborden te 
plaatsen pure nonsens. 

Het is en blijft zoeken waar dit bestuur de mosterd 
haalt.  Alweer werd een voorstel ter vereenvoudiging én 
besparing genegeerd. 

Gun 

Op de gemeenteraad van 11 april 
werd een voorstel voorgelegd door 
het bestuur omtrent  de ANPR 
camera’s (Automatische Nummer 
Plaat Herkenning) in de Jozef Van 
Den Bossche straat. 

2 zones worden één zone 

De zone waar de NPR-camera’s 
geplaatst worden ligt in twee 
verschillende snelheidszones: 

• Bebouwde kom (50 km/u) 
• Zone 50 (50 km/u) 

Hoewel beide zones eenzelfde 
snelheidsbeperking hebben, zijn 

verschillende regels van toepassing.  
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Leren uit de geschiedenis 

Het is algemeen geweten dat, wanneer er 
grote grondwerken of ophogingen plaats 
vinden in de gemeente, er veel aandacht 
moet besteed worden aan de toelatingen. 
Het is heel belangrijk dat de vergunningen 
gedetailleerd worden gevolgd. De business 
van grondwerken is van oudsher gevoelig 
voor problemen bij de uitvoering..  

Denken we maar aan de tijd dat er 
ophogingen gebeurden in het gebied tussen 
Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik 
(aan de Bleek). Na verloop van tijd werd 
vastgesteld dat er zeer sterk vervuilde grond 
was aangevoerd (zelfs koelkasten werden 
gevonden). Het terrein moest na de 
ophoging volledig gesaneerd worden. 

Opvolging Leemontginning Langestraat 

Om die reden werd er voorheen reeds 
aandacht besteed aan de opvulling van de 
putten van de leemontginning. We konden 
zelf vaststellen dat het zeer nauwkeurig 
gebeurde. 

Nu ophoging in Trontingen  

N-VA – Lennik² is van plan om ook de 
ophoging die momenteel doorgaat in 
Trontingen in Sint-Martens-Lennik van nabij 
op te volgen. Tijdens de gemeenteraad van 
22 februari vroeg N-VA – Lennik² de 
bevoegde schepen Heidi Elpers (CD&V) of er 
een vergunning was verleend voor het 
dichtgooien van een bestaande beek en het 
graven van een nieuwe een tiental meter 
verderop. De schepen kon er geen antwoord 
op geven en zou het tegen de volgende 
gemeenteraad navragen. Die volgende 
gemeenteraad is reeds voorbij (11 april), 
denkt u dat we een antwoord hebben 
ontvangen? 

Tevens zouden er problemen kunnen komen 
met een aanwezige bron. N-VA – Lennik² zal 
dit in de toekomst nauwgezet blijven volgen.  
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In de Lennikse Tribune zijn de thema’s afval en milieu 
reeds vele malen de revue gepasseerd. De 
gemeenteraad van 11 april 2016 toonde aan dat 
verbetering niet onmiddellijk moet verwacht worden. 
We serveren u een aantal punten ter verduidelijking. 

De website Lennik.be en het recyclagepark 

23 november 2015, bijna 5 maand geleden, werd op de 
gemeenteraad agendapunt 6 “Milieu – Retributie voor 
het gebruik van het gemeentelijk recyclagepark” 
goedgekeurd. In dit reglement werd bepaald welke 
afvalstoffen vanaf 1 februari 2016 gratis (o.a. papier en 
karton, PMD,  glas, zuiver piepschuim, …) en welke mits 
betaling van € 0,16 per kg (o.a. grof vuil, asbest,  
plastics, hout) konden worden afgeleverd op het 
recyclagepark. 

Begin april 2016 kon men op de website van Lennik nog 
steeds lezen dat  de toegangsprijs de oude was: 

• € 2 per bezoek voor voetgangers, één-, twee- en 
driewielige voertuigen en personenwagens 

• € 4 per bezoek voor personenwagens met aanhang-
wagen en bestelwagens 

• € 8 voor bestelwagens met aanhangwagen 

Wanneer hiervan melding werd gemaakt op de 
gemeenteraad van 11 april 2016 antwoordde bevoegde 
schepen Heidi Elpers (CD&V) hierop laconiek: “Ik zit hier 
voor het beleid, niet voor het updaten van een 
website.” Dit maakt nog maar eens duidelijk dat de 
schepen geen kaas heeft gegeten van leiding geven, 
coördineren, opvolgen van verantwoordelijkheden, …. 
Het kan haar allemaal niet veel schelen. 

Pas nadat N-VA – Lennik² dit als agendapunt op de 
gemeenteraad liet noteren werd de website aangepast. 

Milieubelasting en het budget 

De schepen bevestigde dat het gebruik van het 
containerpark heel sterk is gedaald. Een deel van de 
daling zal te wijten zijn aan de aankondiging van het 
nieuwe reglement waardoor vele Lennikenaren eind 
vorig jaar nog hun afval aan voordeliger voorwaarden 
hebben afgeleverd.  

Wanneer de beperkte aanvoer blijft aanhouden kan het 
zijn dat er een gat in het budget valt. De afschaffing van 

de milieubelasting werd immers berekend op basis van 
de geschatte inkomsten uit het recyclagepark en 
wanneer deze veel lager blijken te zijn verdwijnt de 
compensatie. 

N-VA – Lennik² heeft daar tijdens de gemeenteraad van 
23 november 2015 uitdrukkelijk op gewezen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zwerfvuilactie 2016 

De zwerfvuilactie 2016 in Lennik was geen groot succes. 
Er werd, met dank aan de vrijwilligers, een hoeveelheid 
zwerfvuil verzameld, maar veel minder dan een aantal 
jaar geleden en vele straten liggen er nog steeds vuil bij.  

N-VA – Lennik² heeft op verscheidene manieren (In De 
Lennikse Tribune, via flyers op het 46ste Mosselfestijn 
N-VA – Lennik², …) getracht om mensen te mobiliseren. 
Een aantal nieuwe peters en meters zijn te danken aan 
deze promotie. 

Om zwerfvuil te beperken moet men de ganse bevolking 
mobiliseren. Het doel moet niet een grote opkuisactie 
zijn maar het elimineren van het storten van het afval. 

In het verleden werden scholen, sport- & 
jeugdverenigingen ook betrokken en werd véél meer 
afval verzameld dan dit jaar. 

Een aantal interessante gegevens op een rijtje 

• Per jaar belanden in België 9 miljard 
sigarettenpeuken op straat 

• Per jaar belandt naar schatting 4,7 miljoen ton plastic 
in de zee. Dat is gemiddeld 12.000 ton per dag 

• Per jaar sterven 100.000 zeezoogdieren en minstens 
één miljoen zeevogels door zee-afval 

• Per jaar wordt wereldwijd ongeveer 1 triljard plastic 
tasjes gebruikt. Dat zijn meer dan één miljoen tasjes 
per minuut! 

Gun 

http://www.lennik.be/containerpark_3.html
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“Geen gepraat, een propere straat” ook niet in 2017 

Net als vorig jaar organiseerden de gemeentelijke 
milieudiensten van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw, 
ondersteund door Haviland, “Geen gepraat, een 
propere straat” waarin de gemeenten worden begeleid 
in de aanpak van het zwerfvuil, het mobiliseren van de 
bevolking, … Er werd tussen de gemeenten een 
competitie georganiseerd wat steeds voor extra 
motivatie zorgt . Dit jaar stapte ook Dilbeek mee in de 
competitie. Haviland zorgde voor coördinatie, promotie, 
persaandacht, … via deze link vindt u de TV spot.  

Op 12 april 2016, de dag na de gemeenteraad in Lennik, 
vond een overleg plaats tussen de milieuambtenaren 
van de gemeenten van Halle-Vilvoorde en Haviland. 
Daar zou gepeild worden naar de interesse van andere 
gemeenten om deel te nemen aan “Geen gepraat, een 
propere straat” in 2017 en volgende jaren. 

Tijdens de gemeenteraad van 11 april stelde N-VA – 
Lennik² voor om de gemeente Lennik te laten bevestigen 
dat ze graag zou aansluiten bij de 4 deelnemende 
gemeenten. N-VA – Lennik² is van mening dat er veel 
kan geleerd worden van de actie die intussen 2 jaar 
succesvol wordt uitgevoerd door buurgemeenten. 

Alweer een mooie kans gemist 

De reactie van de bevoegde schepen Heidi Elpers 
(CD&V) was volledig zoals verwacht. 

Volgens schepen Heidi Elpers (CD&V): 

• Was de zwerfvuilactie in Lennik een groot succes 
• Tonen de scholen helemaal geen interesse  
• Zou deelnemen aan “Geen gepraat, een propere 

straat” te veel werk kosten 
• Komt er geen “Geen gepraat, een propere straat” in 

Lennik in 2017 
• Heeft Dilbeek veel meer inwoners  
• Zal de zwerfvuilactie 2017 in Lennik kleinschalig zijn 

en blijven 

N-VA – Lennik² meent dat dit (alweer) een gemiste kans 
is, dat de grootte van de gemeente niet relevant is en 
twijfelt aan de niet-interesse van de scholen zoals 
gemeld door schepen Heidi Elpers (CD&V). 

Opvoedkundig vormt een zwerfvuilactie een belangrijke 
factor in het omgaan met afval. N-VA – Lennik² is van 
mening dat scholen en verenigingen terug dienen te 
worden betrokken. 

Dilbeek won “Geen gepraat, een propere straat 2016”  

Gun 

http://www.properestraat2016.be/tv-spot/
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Het beheer van de sporthal is nu reeds drie jaar lang een 
kruisweg zonder weerga.  

Een schets van de recente geschiedenis 

Wanneer u er niet meer wijs uit raakt bieden we graag 
een korte samenvatting over de recente geschiedenis 
van de uitbating van het Sportcafé aan de  sporthal Jo 
Baetens.  

Vroeger was de uitbating van de cafetaria simpel. De 
uitbater van de cafetaria woonde in de vertrekken die er 
waren voorzien in de sporthal. We herinneren ons nog 
de tijd van Jean en Liliane die tot ieders voldoening de 
cafetaria uitbaatten en er een gezellige plaats voor 
vertoeven maakten. Bovendien brachten ze er vijf 
kinderen groot. Nadien werd de uitbating tot ieders 
voldoening overgenomen door onder meer Jean-Pierre 
en Jelle. Nu bij het aantreden van het nieuwe bestuur 
gaf Jelle zijn opzeg wegens gezondheidsredenen en 
werd er gezocht naar nieuwe uitbaters.  

De lange zoektocht 

Dit werd  klaarblijkelijk een lijdensweg. N-VA – Lennik² 
gaf de raad om de vertrekken van de uitbater een 
opknapbeurt te geven,  dit was immers nog nooit 
gebeurd. Hierdoor werd de uitbating naar onze mening 
aantrekkelijk en bij permanente bewoning is de sociale 
controle en het onderhoud van de sporthal veel beter.  

Niks daarvan bij deze bestuursploeg, bewoning was voor 
hen geen optie en men ging liever zonder permanente 
bewoning verder. Men vond geen uitbater van de 
cafetaria en de sportploegen moesten zelf voor drank 
zorgen en de sporthal diende worden afgesloten door 
de laatste gebruikers.  

Hip Hip Hoera 

Na verloop van tijd toverde het bestuur een konijn uit 
de hoed. Ze vonden nieuwe uitbaters, ze woonden wel 
op 30 km van Lennik  en waren niet van plan om in 
Lennik te resideren. 

Plotseling had de bevoegde schepen een oplossing 
gevonden. Hij ging de nieuwe uitbater een bijkomende 
premie geven van € 300 per maand geven om de 
sporthal af te sluiten en een ronde te doen (iets wat 
vroeger sowieso in het contract was voorzien). 

Franstalige cafetaria ?  

De uitbater of het personeel  van de cafetaria van de 
gemeentelijke sporthal van Lennik kent weinig of geen 
Nederlands.  De TV stond permanent op een Franstalige 
zender, de klanten moesten in het Frans hun pint 
bestellen. Dit is niet toelaatbaar in een openbaar 
gebouw van een ééntalig Vlaamse  gemeente waar 
bovendien tot enige jaren geleden een blauwe 
burgemeester gans Wallonië op zijn dak kreeg omwille 
van zijn Vlaamse standpunten. Of hoe een partij twee 
gezichten heeft. Tevens stonden de gebruikers van de 
sporthal soms voor het voldongen feit te staan dat de 
cafetaria niet open was wegens privéfeestjes !  

Een stortregen aan klachten 

Over de feestjes zullen we het hier niet hebben maar 
het is een feit dat het klachten regende en dat het 
huidige bestuur na zoveel maanden niets anders kon 
dan maatregelen nemen.  Men gaf de uitbater na vele 
aanmaningen de bons.  

Op de laatste gemeenteraad interpelleerde Jasper De 
Bruyn nogmaals het gemeentebestuur om haar lakse 
houding en het feit dat het beheer van de sporthal nog 
verslechterd was nu deze laatste maand. Hierop 
inpikkend vroeg onze fractie hoe het nu zat met de 
afhandeling van het contract, want de uitbater dreigde 
met juridische stappen. We vielen bijna van de stoel 
toen schepen Van Ginderdeuren (Onafhankelijke) 
doodleuk meldde dat er een dading zal worden 
overeengekomen. Er gaat dus een financieel akkoord 
worden gesloten om de uitbater uit te kopen. Het gaat 
de gemeente dus nog eens geld kosten en dit ondanks 
de aanwijsbare fouten van de uitbater van de cafetaria. 
Volgens het College zullen in de toekomst de sportclubs 
zelf moeten instaan voor drank en uitbating want gelet 
op de toekomstige werken gaat men zeker geen 
uitbater meer vinden. 

Als geheugensteuntje:  men wil meer dan € 1,5 miljoen 
investeren in de feestzaal en de cafetaria zonder 
substantieel de sporthal zelf op te kalfateren. Voor onze 
fractie is dit gewoon het geld over de balk gooien. De 
lijdensweg is dus nog niet gedaan noch voor de sporters, 
noch voor de mensen die gewoon iets willen gaan 
drinken in het Sportcafé. 

Erik 



2 voorstellen opgepikt door het college 
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Voor het eerst sinds lang en als uitzondering die de regel 
bevestigt, zijn 2 voorstellen van N-VA – Lennik² positief 
onthaald. Bevoegd schepen Yves De Muylder (CD&V) 
bevestigde dat hij de hier besproken voorstellen zou 
meenemen in het overleg met het gewest, 

Verkeersborden fietspad Statie Sint-Martens-Lennik 

Op de Brusselsestraat ter hoogte van de Rosweg, de 
Processiestraat en Trontingen verandert de ondergrond 
van het fietspad (klinkers worden betonplaten). Ook de 
rijrichting verandert op dat punt. Vroeger was het 
fietspad beschikbaar in beide richtingen.  

• Vanaf dat punt richting Brussel worden twee 
rijrichtingen toegelaten (fietspad) 

• Vanaf dat punt richting Lennik wordt enkel 
fietsverkeer richting Brussel toegelaten (verkeerbord 
A51) 

Fietsers komende vanuit Brussel richting Lennik centrum 
worden verplicht over te steken. Fietsers rijden 
vervolgens langs de rechterkant van de weg richting 
Lennik centrum. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.  

N-VA – Lennik² stelde voor om het fietspad over de 
ganse lengte in twee richtingen toe te laten. 

Plaatsing spiegel aan kruispunt Kruiskouterstraat / 
Brusselsestraat 

13 maanden intussen al is er het "proefproject" met de 
tijdelijk aangepaste verkeersstromen rond het Sint-
Godelieve-Instituut.  13 maanden intussen wordt 
gemeld dat er zich een ongebruikte spiegel bevindt aan 
het kruispunt tussen de Brusselsestraat en de 
Processiestraat. 13 maanden intussen wordt gemeld dat 
er een spiegel ontbreekt aan het kruispunt tussen de 
Brusselsestraat en de Kruiskouterstraat.  

Omdat de rijrichting in de Processiestraat werd 
aangepast wordt het kruispunt tussen de Brusselsestraat 
en de Kruiskouterstraat heel frequent gebruikt door het 
verkeer: 

• Komende vanuit het Olmenpark 
• Komende van KFC Lennik 
• Onderhevig aan de 'halveschoolstraat'-procedure 

N-VA – Lennik² stelde voor om de spiegel aan het 
kruispunt tussen de Brusselsestraat en de 
Processiestraat te verplaatsen naar het kruispunt tussen 
de Brusselsestraat en de Kruiskouterstraat.  

Gun 

Spiegel 

Fietspad 



De variapunten van de gemeenteraad van 11 april 
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Op het einde van de gemeenteraad volgt de ‘varia’. 
Hierin kunnen leden van de raad vragen stellen of 
informatie meedelen. De punten aangehaald in de varia 
worden niet opgenomen in het verslag van de raad.  
Bij aanvang van de vorige gemeenteraad vroeg  
burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) het woord en 
gaf ze voor het eerst een antwoord op  de variapunten 
van de gemeenteraad ervoor. N-VA – Lennik² 
apprecieerde dit en bevestigde dit een leuk initiatief te 
vinden. Het betekende echter geen nieuwe wind. Het 
was een éénmalig initiatief , alweer een losse flodder. 
Kelly 
• Vroeg hoelang de werken door Aquafin aan de Frans 

Vandersteenstraat zouden duren. Schepen Johan 
Limbourg (Open-VLD) bevestigde dat er enige 
vertraging werd opgelopen door een klein ongeval 
met een vrachtwagen. Hij bevestigde dat de werken 
snel zouden eindigen binnen de vergunningsperiode.  

Erik 
• Vroeg naar de status van de vraag van vorige 

gemeenteraad omtrent de heraanleg van het 
Alsingenveld en de een nieuwe beek die er werd 
gegraven. Burgemeester De Knop (Open-VLD) 
bevestigde dat een controle werd uitgevoerd en dat 
alles volgens de vergunning werd heraangelegd. 

• Kaartte de werking van het meldpunt aan. Worden 
de ontvangstmelding en reactie wel volgens de regels 
opgevolgd? Volgens het bestuur wordt er normaal 
steeds een ontvangstmelding verstuurd, mogelijk 
soms met enige vertraging.  

Jasper 
• Maakte duidelijk dat de kommer en kwel rond de 

uitbating van het Sportcafé hoge pieken bereikt. 
Onlangs werd minder dan 10 minuten na een 
voetbalmatch het licht gedoofd in het ganse  
gebouw, incluis kleedkamers waar sporters zich nog 
aan het omkleden waren.  Schepen Van 
Ginderdeuren (Onafhankelijke) bevestigde de 
afspraak dat de uitbater het Sportcafé zou verlaten 
eind april, er zou  nog wel een dading volgen die kan 
leiden tot een schadevergoeding te betalen door de 
gemeente. Jasper vroeg ook hoe het met de 
opvolging zat. De schepen antwoordde dat de 
Lennikse sportverenigingen gedurende 2 jaar het 
Sportcafé zouden uitbaten. 

Lien 
• Meldde dat bij het snoeien van de bermen in Lennik 

soms ook per ongeluk privéterrein wordt beschadigd. 
Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) bevestigde de 
fout en uitte zijn verontschuldigingen.  

• Vroeg of de vrachtwagens +3,5 ton  van de gemeente 
Lennik zijn uitgerust met de nodige apparatuur voor 
de kilometerheffing. Schepen Johan Limbourg (Open-
VLD) vermeldde verkeerdelijk de brandweer-
voertuigen, bij deze is het namelijk niet verplicht. Hij 
zou het nakijken. 

Kristien 
• Vroeg of er een oplossing was voor de fout in de 

afvalkalender die tijdens de vorige raad werd 
gemeld. Schepen Heidi Elpers (CD&V)  meldde dat ze 
het zou bekijken met Haviland. Er kan een nieuwe 
druk komen of een aparte communicatie. 

• Kaartte aan dat 4 op 7 spots in de fonteintjes op de 
markt al maanden niet functioneren. Schepen Johan 
Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat hij ‘s avonds 
niet in Lennik passeert en het daardoor niet opmerkt. 

• Toonde een artikel uit de Streekkrant waarin wordt 
gemeld dat de Negenbunderstraat zou worden 
hersteld terwijl dit niet in het budget is opgenomen. 
Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde 
dat deze straat binnen het pakket van de 
groepsaanbesteding van Haviland zal gebeuren en 
daardoor niet apart moet vermeld worden.  

Geert 
• Meldde dat de vlaggen in Lennik deels 3 weken in 

plaats van 3 dagen halfstok hingen omwille van de 3 
dagen van nationale rouw na de aanslagen van 22 
maart. Geen opvolging, burgemeester Irina De Knop 
(Open-VLD) ziet het probleem niet. 

• De commissie trage wegen was vroeger een 
voorbeelddossier voor alle buurgemeenten en is 
intussen veelvuldig gekopieerd. De laatste 
vergadering dateert van meer dan een half jaar 
geleden. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) 
belooft (alweer)  een vergadering te plannen. 

Gun 
• Meldde dat het spijtig was dat het éénmalig initiatief 

niet werd vervolgd en vroeg of vanaf volgende 
gemeenteraad de feedback op de varia kan worden 
gegeven zoals bij de vorige gemeenteraad. 

Gun 



Nu ook Champagne “Prins, Trots van Brabant” 
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Verdeling verantwoordelijkheden (I) 

In het schaduwkabinet worden de bevoegdheden 
toegewezen en verdeeld onder alle leden van de fractie. 
Door deze verdeling is het mogelijk om gedetailleerd 
onderwerpen op te volgen en met kennis van zaken te 
oordelen over bestuursdaden van het schepencollege. 
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 
raadsleden zich eng gaan vastbijten in hun thema’s, ze 
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 verantwoordelijk-
heden aan meer dan één raadslid toebedeeld. 
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 of via Info@LennikseTribune.be 
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Zaterdag 26 maart werd in Huis Vossen de nieuwe 
champagne “Prins, Trots van Brabant” voorgesteld, een 
nieuw familielid van de  Prinswijnen. 

Volgend jaar zal het 25 jaar geleden zijn dat Prins werd 
ingehuldigd. Dit jubileum zal plaats vinden op 10 
september 2017 en zal naar traditie op feestelijke wijze 
gevierd worden . 

Naast de Cava, de witte en rode Prinswijnen wordt nu 
ook een Champagne aangeboden. De champagne “Prins, 
Trots van Brabant” vervolledigt het gamma wijnen 
waarvan een deel van de opbrengst ten goede komt aan 
het Prins-comité. Op deze manier kunnen de Prins-
vieringen zelf-bedruipend blijven.  

Het bestaande gamma ziet er als volgt uit: 

• Cava D’Aviana Brut 
• Prinsheerlijk Château Lamothe De Haux – rode wijn 
• Prinsheerlijk Château Lamothe De Haux – witte wijn 

De champagne “Prins, Trots van Brabant” wordt op 
verscheidene manieren te koop aangeboden: 

• Een fles “Prins, Trots van Brabant” aan € 22,95 
• Een Champagne gift-box met een fles Champagne en 

2 Prins Champagne glazen aan € 39,85 
• Een degustatie-box met een fles Prins Champagne, 

een fles Prins Cava, een fles Prinsheerlijk wit en een 
fles Prinsheerlijk rood  

“Prins, Trots van Brabant” is gemaakt van de druif Pinot 
Meunier, is zeer helder en sprankelend en heeft aroma’s 
van verse witte vruchten en citrusvruchten. Hij wordt 

aangeboden als “Brut” met een laag suikergehalte.  

N-VA – Lennik² overweegt om, naast de Prijns-wijnen, 
ook de Champagne “Prins, Trots van Brabant”  aan te 
bieden op het Mosselfestijn en het Najaarsetentje. 

Het dorp heeft een prins gebaard 
Een edel en toch nederig draver 

Heer van wind en wild van haver 
Gewichtig en toch paard van aard 

 
Ivo van Strijtem 

Geert 
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Verdeling verantwoordelijkheden (II) 

Erik Kristien Kelly Gun Lien Jasper Christel Geert 
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Januari 2016 Februari 2016 Maart 2016 April 2015  

Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 

Oktober 2015 

Augustus 2015 

Geen septemberuitgave van 
de Lennikse Tribune  

November 2015 December 2015 

Gun 

U kan de laatste 12 edities aanklikken 

http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 1.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 01.pdf
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http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 02.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 03.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 04.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 05.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 06.pdfhttp:/lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 6.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 7.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 07.pdf
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http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 7.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 08.pdf
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We willen via De Lennikse Tribune de 
Lennikenaar een platform aanbieden om 
creatieve ideeën, grieven, ... over en door Lennik 
een stem te geven, dit kan via mail naar: 

Info@LennikseTribune.be 

Onze gemeenteraadsleden: 
• Geert Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be  
• Erik  Erik.O@lenniksetribune.be 
• Kelly kelly.VanVlaenderen@lenniksetribune.be 
• Kristien  Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be 
• Christel  Christel.O@lenniksetribune.be 
• Lien  Lien.DeSlagmeulder@lenniksetribune.be  
• Gun  Gun.Mignon@lenniksetribune.be 
• Jasper  Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be 
Onze OCMW-raadsleden: 
• Viviane  Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be 
• Nils  Nils.Dekaezemaeker@lenniksetribune.be 
• Wim  Wim.Durang@lenniksetribune.be 

Een tribune voor de Lennikenaar 
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