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Wij wensen u van harte welkom 
bij de zesenveertigste 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 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 
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Bestuur laat zich vangen door Prins 

Vraagt iemand waar u woont, antwoordt u fier, in Lennik, centrum van het Pajottenland. Wie Lennik 
zegt, heeft het dan ook over het glooiend landschap, het Kasteel van Gaasbeek, voorheen ook VC 
Lennik met zijn sterspeler Jo Baetens en sinds september 1992 eveneens over Prins, Trots van 
Brabant, een monumentaal bronzen paard gecreëerd door Koenraad Tinel. 

Zondag 6 september 1992 werd Prins in aanwezigheid van 10.000 enthousiaste toeschouwers op zijn 
sokkel geplaatst op het Marktplein te Lennik. 

Levend standbeeld 

Vervolgens werden regelmatig festiviteiten georganiseerd door het Prinscomité in samenwerking met 
de gemeente: In 1997 een trekwedstrijd in het Domein Groenenberg, in 2002 de ouverture Prins, 
Equus Laboris Brabanticus gecomponeerd door Johan Evenepoel en gebracht door Brassband Bacchus, 
in 2012 een stoet met meer dan 80 trekpaarden, een langspeelfilm Prins Paard en overal in de 
gemeente kunstige Schrikpaarden. Intussen zijn we bijna 5 jaar verder en gaat de volgende viering 
door op zondag 10 september 2017 naar aanleiding van 25 jaar Prins. 

Sinds enkele jaren wordt de Prinsviering voorbereid door het Prinscomité: Godelieve Eeckhout, 
Etienne Van Vaerenbergh, Henri Van Eeckhoudt, Griet Lories, Peter Devos en Geert De Cuyper. 

Prins is niet verlegen om een 1 aprilgrap 

De laatste jaren wordt er regelmatig op 1 april een aprilgrap verzonnen rond Prins. Op een dag  werd 
hooi, water en een grote paardenstr… gelegd  onder het standbeeld, een andere keer werd een gratis 
dekking aangekondigd rond het standbeeld, doch op 1 april kwam een fiere ezel tevoorschijn in plaats 
van de verwachtte hengst, een andere keer werd een grote bril op het hoofd van Prins geplaatst met 
de tekst dat Prins naar de toekomst keek en vorig jaar werd aangekondigd dat Prins zou verhuizen om 
plaats te maken voor twee parkeerplaatsen. 

Dit jaar stond 1 april in het teken van de werken die aan het Marktplein zouden uitgevoerd in het 
kader van de herwaardering van het Marktplein. Aan de gemeente werd door de Provincie € 12.500 
toegekend om het Marktplein te verfraaien. Volgens de Pers zouden de werken starten op de eerste 
zaterdag van april … hetzij op 1 april. 

Een grote kraan zou aanwezig zijn om Prins 180° te draaien zodat het voortaan met zijn kop in de 
richting van Eizeringen zou staan en met zijn kont richting Brussel. 

College van burgemeester en schepenen 

Zaterdag 1 april omstreeks 11:00 was de kraan inderdaad aanwezig. Enkele tientallen nieuwsgierigen 
waren eveneens present … Niet alleen kijklustigen, doch ook enkele leden van het bestuur waren er in 
getrapt en hadden op 15 maart 2017 aan de pers gevraagd een rechtzetting te publiceren: 

 

 

 

 

 

 

Aprilgrap geslaagd! 
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Geert Geert 

Rechtzetting gevraagd door het bestuur: 
Beste, 
In verband met het persbericht dat gisteren verscheen over de herinrichting MARKT wenst het 
gemeentebestuur een rechtzetting te doen. De gemeente heeft € 12.500 toegekend gekregen 
van de provincie voor de herinrichting van de Markt. De uitwerking van dit project dient echter 
nog aanvang te nemen.  De informatie dat er een link zou zijn met het Prinscomité en de viering 
van Prins is onjuist.  
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Grote ongerustheid in Spaans Hof in Eizeringen over  
winkel langsheen de Ninoofsesteenweg  Erik 

4 

Je kocht een stuk bouwgrond in Eizeringen niet ver van de Ninoofsesteenweg, maar toch prachtig 
gelegen en betaalde een serieuze prijs. Je voelde je er thuis en je was er gelukkig. Plotseling kwam een 
bouwpromotor uit Limburg die de grond naast jouw huis niet langer residentieel wilde houden. Er 
werden plannen gesmeed voor een grote winkel in sanitair en na afwijzing van die plannen ééntje 
voor een fitnesscentrum. Op basis  van die eerste plannen vreesde de buurt serieuze overlast 

De vergunningen werden geweigerd … men was er gerust in  

Evenwel doemt het spook weer op en wordt een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een 
handelspand zonder specificaties, maar wel met 33 parkeerplaatsen. Die wordt plots wel toegestaan 
en de villa die er stond gaat in ijltempo tegen de vlakte. We spraken hier reeds verscheidene malen 
over in de gemeenteraad. Toen we vroegen welke firma deze investering deed werden we met een 
kluitje in het riet gestuurd door het college en in het bijzonder door de bevoegde schepen Heidi Elpers 
(CD&V). We moesten het maar zelf uitzoeken.  

Momenteel staat er een nieuw gebouw te pronken, klaarblijkelijk zonder bestemming. Toch wordt de 
buurt opnieuw opgeschrikt door het verhaal dat het fitnesscentrum toch zijn slag zou thuis halen en er 
binnen de kortste termijn een Basic-Fit zou openen.  

Het bestuur doet alweer alsof zijn neus bloedt 

De schepen van ruimtelijke ordening is zich van geen kwaad bewust … alhoewel … De gemeente zou 
een bezoek hebben gebracht aan de site en geen echte bouwovertreding hebben vastgesteld. 
Bovendien had men met de verantwoordelijken gesproken en is er geen vuiltje aan de lucht. Maar 
toch kan men niet zeggen welke firma er zijn intrek gaat nemen. De firma moet toch nog een 
uitbatingsvergunning vragen, aldus de schepen, en dat kunnen we tegenhouden. Terwijl iedereen 
weet dat het verkrijgen van een uitbatingsvergunning eigenlijk niet zo moeilijk is. Het gebouw staat er 
intussen ook al. 

Onlangs heeft men langs de zijde van het Spaans Hof de begroeiing weggenomen om de aansluitingen 
op de rioleringen te doen en liet men op de straat de modder achter. Iets wat de bewoners zeker niet 
appreciëren  

Onze vragen: 

• Welke belangen worden hier gediend, de belangen van de burger of die van de investeerder? 
• Welke investeerder zou het risico nemen om een gebouw recht te zetten zonder te weten 

waarvoor het gaat dienen?  
• Welke rol speelt het gemeentebestuur? 
• Zijn ze echt onwetend en al te naïef, of weet men het maar al te goed en vreest men de reactie? 

Meer openheid naar de burger? 

Voorheen hebben we reeds menigmaal gepleit voor meer openheid naar zijn burger toe. In een 
gemeente waar de open ruimte serieus onder druk staat zou dit één van de grootste zorgen moeten 
zijn. Telkens wanneer we hier op wijzen lopen we tegen een muur aan. De lijst van werken waar de 
buurt niet gelukkig mee is wordt langer en langer en langer. 



N-VA – Lennik² blijft het moeilijk hebben met de trein der traagheid van het huidige bestuur, het heeft 
méér dan 2 jaar geduurd om de in- en uitrit van Home Zonnestraal opnieuw te herstellen. Hierdoor 
hoeven de busjes met patiënten, de hulpdiensten, dokters, niet langer een omweg te rijden via de 
markt of het rondpunt Negenbunder bij hun bezoek aan Home Zonnestraal. 

Druk van N-VA – Lennik² werpt resultaten af 

Anderzijds is N-VA – Lennik² wel heel tevreden dat een voorstel van de oppositie eindelijk nog eens 
wordt uitgevoerd. N-VA – Lennik² heeft het onderwerp herhaaldelijk op de gemeenteraad ter 
discussie gebracht en tijdens de gemeenteraad van december 2016 keurde de gemeenteraad een 
aanvullend politiereglement goed waarbij er op twee plaatsen een parkeerverbod werd ingevoerd om 
de in- en uitrit van Home Zonnestraal en Okay vlot te laten verlopen. 

De factuur ten gevolge van omver gereden verkeersborden blijft stijgen  

Het was wel alweer opmerkelijk dat slechts één dag nadat de nieuwe verkeersborden werden 
geplaatst in de Kroonstraat er al één enkele keren werd aangereden. Opmerkelijk dat autobestuurders 
er blijkbaar geen aandacht aan schenken, maar even opmerkelijk dat het bestuur geen afscherming 
voorziet waardoor dit problemen wordt vermeden. Op de markt zijn intussen al tientallen 
verkeersborden omver gereden, wat een kost  veroorzaakt die kan vermeden worden door een 
afscherming en/of identificatie. 

Hinder bereikbaarheid Home Zonnestraal opgelost 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 
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Kalender 2017 

Nieuwjaarsdag 1-jan Moederdag 14 mei OLV hemelvaart 15-aug

Drie koningen 6-jan OLH hemelvaart 25 mei Winteruur 29-okt

Valentijn 14-feb Pinksteren 4-jun Allerheiligen 1-nov

Zomeruur 26 maa Pinkstermaandag 5-jun Allerzielen 2-nov

Pasen 16-apr Vaderdag 11-jun Wapenstilstand 11-nov

Paasmaandag 17-apr Vlaamse feestdag  11-jul Kerstmis 25-dec

Feest van de arbeid 1 mei Nationale feestdag 21-jul 2de Kerstdag 26-dec

Mosselfestijn N-VA – Lennik² Najaarsetentje N-VA – Lennik² Nieuwjaarsreceptie N-VA – Lennik² 

Lennikse Feesten 

Gemeenteraad Lennik OCMW-raad Lennik 

Jaarmarkt Lennik 
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Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

maart-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

april-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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31

juli-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
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28 29 30 31

augustus-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3
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25 26 27 28 29 30

september-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
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30 31

oktober-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3 4 5
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Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3
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11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

december-17

Kalender 2017 toont ook data van de activiteiten in Lennik en georganiseerd door N-VA – Lennik² en 
een aantal speciale data waarvan wij denken dat ze u van dienst kunnen zijn. 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
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Gun 
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Het bekendmaken van de mandaten en hun bezoldigingen laat nog steeds stof opwaaien. Terwijl het 
college op de gemeenteraad van februari had toegezegd om ze zonder probleem bekend te maken, 
was er een maand later nog steeds geen nieuws. 

Koudwatervrees?  

De burgemeester verklaarde plots dat alle leden van de gemeenteraad eerst elk zelf alle mandaten en 
inkomsten zouden moeten voorleggen en dat dit zo besproken zou zijn tijdens de vorige 
gemeenteraad. Een beetje een rare houding wetende dat alle postjes bij de intercommunales worden 
ingenomen door de partijen van de meerderheid en in het bijzonder in het schepencollege. De 
betrouwbaarheid van de gemeenteverslagen wordt hierdoor nogmaals in vraag gesteld.  

N-VA  - Lennik² maakt reeds een aantal jaren van elke gemeenteraad een geluidsopname en weet dat 
hier tijdens de gemeenteraad van februari nooit sprake is van geweest. 

N-VA – Lennik² heeft een gedetailleerd overzicht klaar 

Het bekend maken van onze mandaten, met of zonder vergoeding of presentiegeld, vormt geen enkel 
probleem. Wij hebben ons gedetailleerd overzicht al lang klaar, de vraag blijft of het bestuur dit keer 
wél zijn woord zal nakomen en alle details tonen. 



Soms wordt ons de vraag gesteld “Die N-VA – Lennik² –fractie, hoe zit dat eigenlijk in elkaar, wie 
behoort tot welke partij?” Het is allemaal heel makkelijk te herleiden tot deelverzamelingenleer uit de 
lagere school, sommige leden behoren tot één van beide en sommigen tot allebei de partijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De N-VA – Lennik² – Fractie 
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Lennik² N-VA Lennik 

6 gemeenteraadsleden maken deel uit van N-VA Lennik en 6 
gemeenteraadsleden maken deel uit van Lennik², alles dus netjes 
verdeeld. 

Samen zijn we één N-VA – Lennik² –fractie, met 8 zetels (42% 
van het totaal van 19 zetels) vormen we veruit de grootste 
fractie binnen het gemeentebestuur van Lennik. We trachten het 
beleid mee te sturen en slagen daar ook in, uit liefde voor 
Lennik.  

Bij de OCMW-raadsleden is Wim Durang enkel lid van Lennik², 
terwijl Viviane Tielemans en Nils Dekaezemaeker zowel bij 
Lennik² als bij N-VA Lennik lid zijn.  
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De varia van de gemeenteraad van 27 maart 2017 
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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. In de Lennikse Tribune wordt wel verslag uitgebracht van deze (vaak nuttige!) varia.  

Gedurende een aantal maanden gaf burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) bij aanvang van de varia 
feedback op de punten die aangebracht werden op de gemeenteraad ervoor. N-VA – Lennik² had dit al 
een aantal keer gevraagd en apprecieerde dit. 

Sinds de gemeenteraad van oktober werd opnieuw afgestapt van deze procedure, geen feedback meer. 
N-VA – Lennik² blijft hopen dat burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) op de eerstvolgende zitting 
opnieuw aanknoopt met de logische feedback aan de gemeenteraad. 

Erik 

• Nieuw handelspand voor een grote keten op de Ninoofsesteenweg: tijdens de gemeenteraad van 
19 december zijn hierover reeds vragen gesteld. Het relaas leest u in een eerder artikel in deze 
Lennikse tribune. Schepen Heidi Elpers (CD&V) geeft een heel gedetailleerde, maar ook 
omslachtige verklaring over de geschiedenis van dit gebouw. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) 
vroeg op het einde nog het woord met de vraag waarom er zo moeilijk werd gedaan over de 
mogelijke komst van een prijsbreker in de fitnesswereld. Toen Okay in Lennik een locatie opende in 
de Kroonstraat in Lennik heeft hij niemand horen klagen. Dit terwijl Okay bier véél goedkoper 
verkoopt dan hijzelf. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) veegt alweer alleen voor zijn eigen deur, 
een schepen onwaardig. 

Christel 

• Een kleine opmerking over een tekst die gemeenteraadslid Carl Dewever (CD&V) heeft geschreven 
over de schuldgraad van de gemeente. Wanneer men ziet hoe weinig er in Lennik de laatste jaren is 
uitgevoerd is het logisch dat de schuldgraad naar beneden gaat. De schulden worden vooruit 
geschoven en zullen als een boemerang terugkeren. Ik hoop dat de heer Dewever dezelfde 
oefening binnen 3 jaar nog eens maakt , hij zal er mee geconfronteerd worden dat zijn huidige 
analyse geen steek houdt. Burgemeester De Knop (Open-VLD) fluisterde intussen de voorzitter toe 
dat hij geen tussenkomsten zou mogen toelaten door gemeenteraadsleden omdat dit handelde 
over een partijblaadje (nochtans niet de eerste keer, en het gaat wel over gemeentebeleid).  

• Zopas werd bekendgemaakt dat de provincie opnieuw vlinder-vriendelijk bloemenzaad gaat 
uitdelen, zal dit via de gemeente verlopen? Schepen Heidi Elpers (CD&V) bevestigde dat het in het 
infoblad zou staan en dat de gemeente hier zal aan meewerken. 

Lien 

• Nog een opmerking over hetzelfde politiek blaadje. Er wordt door CD&V fier aangekondigd dat 
Lennik als eerste gemeente van het Pajottenland het SAVE-charter voor veilig verkeer heeft 
ondertekend. Alleen heel spijtig dat  er totaal geen melding wordt gemaakt van wie het initiatief 
heeft genomen, nl. N-VA – Lennik². Burgemeester De Knop (Open-VLD) fluisterde alweer de 
voorzitter toe dat dit niet iets is voor de varia en vroeg hem de discussie zo snel mogelijk te 
stoppen, “dit is te kinderachtig”. 

Gun 
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De varia van de gemeenteraad van 27 maart 2017 
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Kristien 

• De basisschool “De Kleine Prins” heeft nog maar eens gevraagd aan de gemeente om meer 
aandacht  te schenken aan het respecteren van de zone 30 in de schoolzone. De school vraagt om 
meer controles, die nu helemaal niet gebeuren, om octopusmateriaal zoals aan gemeenteschool ‘t 
Rakkertje op de Steenweg Asse-Edingen. Wat gaat de gemeente concreet doen, wordt dit op de 
politieraad besproken? Burgemeester De Knop (Open-VLD) bevestigde dat de school inderdaad op 
bezoek is geweest en dat er voorstellen zijn besproken. Aangezien het een gewestweg betreft is 
het nogal complex om hier onmiddellijk stappen in te ondernemen, een brief is vertrokken.  

• De burgemeester vermeldde ook dat het in het verleden reeds moeilijk was geweest om 
zebrapaden te schilderen op de gewestweg, terwijl net toenmalig burgemeester Willy De Waele 
(Open-VLD) er grote tegenstander van bleek te zijn. Schepen Yves de Muylder (CD&V) vroeg nog 
even het woord en meldde dat hij het niet eens was met het verwijt dat het bestuur het voor zich 
zou uitschuiven. Lennik moet echt werk maken van het reduceren van het doorgaand verkeer, het 
sluipverkeer door Lennik. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) vroeg hierop het woord en 
meldde dat ze een nieuwe poging hebben ondernomen om een tonnage beperking te bekomen. De 
poging was echter op een sisser uitgedraaid omwille van de buurgemeenten Dilbeek en Sint-
Pieters-Leeuw die niet akkoord gingen. Lennik heeft daarom uitbreiding voorgesteld van het ANPR-
camerasysteem, dat zal er komen in de Brusselsestraat en de Schapenstraat. Deze zullen worden 
uitgevoerd met hoogtemeters waardoor doorgaand zwaar verkeer zal worden kunnen 
geïdentificeerd. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) meldde ook dat dit onderwerp op de 
agenda zou staan van het schepencollege van de volgende dag. Ietwat raar dat er in het verslag van 
dat schepencollege niets is van terug te vinden maar dat er die volgende dag tóch een persbericht 
door haar over werd verstuurd als zou de beslissing genomen zijn. Burgemeester Irina De Knop 
(Open-VLD) moet consequent blijven in haar  beleid en niet alles afschuiven op het gewest. 

• In de feestzaal van de jongensschool van Sint-Martens-Lennik vond vorige week een activiteit 
plaats van de fanfare Sint-Cecilia. De zaal werd onlangs gerenoveerd door de gemeentediensten. 
De zaal was mooi verfraaid, enkel functioneerden de eerste dag alle toiletten niet meer. Is alles 
conform de regels gebeurd qua offertes en dergelijke, is de zaal reeds gekeerd door de brandweer? 
Volgens  schepen Johan Limbourg (Open-VLD) werd ALLES door eigen mensen uitgevoerd en was 
het niet noodzakelijk om offertes aan te vragen. Burgemeester Irina De Knop onderbrak het 
gesprek en bevestigde dat ALLES werd uitgevoerd door de gemeentediensten. Ietwat raar, N-VA – 
Lennik² heeft weet van zeker één zelfstandige die de laatste dagen van de renovatie nog werken is 
komen uitvoeren om de zaal tijdig klaar te hebben. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) 
bevestigde het probleem met de afvoer van de toiletten en meldde dat het probleem intussen 
verholpen is. Door middel van camera’s werd vastgesteld dat er zich verderop in de riolering een 
aantal obstakels bevonden die intussen zijn weggewerkt. Een keuring  door de brandweer was 
volgens Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) niet nodig. Terwijl voorzitter Koenraad Ameys (Open-
VLD) het variapunt wilde afsluiten, kwam burgemeester Irina De Knop (Open-VLD)  nog even met 
de opmerking dat ze de zaal gaan bekijken was en dat ze het werk door de gemeentediensten héél 
mooi vond, ze vond het zo spijtig dat er zo werd “gemierenneukt”. N-VA – Lennik² heeft nooit 
melding gemaakt als zou de zaal niet mooi zijn gerenoveerd, de gemeentediensten hebben 
inderdaad mooi werk afgeleverd, het bestuur moet echter de wettelijke regels respecteren. 
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 Geert 

• Het is toch wel héél bizar dat de bevoegde schepen én de burgemeester bij hoog en bij laag blijven 
geweren dat ALLES werd uitgevoerd door de gemeentediensten zelf, terwijl N-VA – Lennik² weet 
dat dit niet het geval was en dat de regels dus NIET werden gerespecteerd. Er heeft daadwerkelijk 
een zelfstandige uit Lennik werken uitgevoerd voor de renovatie van de feestzaal van de 
Jongensschool in Sint-Martens-Lennik. Dit vormt op zich geen probleem, maar wanneer derden 
werken uitvoeren, moeten er ook offertes worden aangevraagd en moet het bestuur de geldende 
regels respecteren. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde ontwijkend dat hij het zou 
navragen. De indruk die schepen Johan Limbourg (Open-VLD) hier tracht te geven als zou hij niet op 
de hoogte zijn, wordt door N-VA – Lennik² niet geloofd. 

• Nog een drietal puntjes. De provincie zou op zoek zijn naar oplossingen voor windenergie binnen 
de provincie. Er zouden reeds gesprekken hebben plaatsgevonden met de burgemeesters uit het 
Pajottenland, de burgemeester van Lennik was daarbij niet aanwezig. Burgemeester Irina De Knop 
(Open-VLD) antwoorde dat die vergadering de dag zelf had plaats gevonden, dat ze zelf een 
huwelijk had gepland en dat de bevoegde schepen Heidi Elpers (CD&V) reeds geboekt was in een  
andere vergadering waardoor niemand van Lennik kon aanwezig zijn. Het was een snel bij elkaar 
geroepen vergadering door de burgemeester van Herne en op basis hiervan zouden verdere 
bijeenkomsten worden gepland. N-VA – Lennik² vraagt om dit onderwerp in te plannen in een 
volgende gemeenteraad zodat Lennik een duidelijk standpunt kan innemen in deze materie. 

• In hetzelfde lokaal partijblaadje waar reeds eerder tijdens deze varia onjuistheden werden 
geïdentificeerd en besproken, schrijft dezelfde Carl Dewever (CD&V) een stuk over de subsidies die 
de gemeente Lennik zou hebben aangevraagd. Tijdens dit variapunt uitte burgemeester Irina De 
Knop (Open-VLD) voortdurend haar ongenoegen over alweer een variapunt over een lokaal 
partijblad (van een andere politieke partij dan de hare). Carl Dewever (CD&V) meent dat het 
bestuur van de gemeente Lennik in het verleden de aanvraag van subsidies compleet zou hebben 
verwaarloosd. Volgens het artikel van gemeenteraadslid Carl Dewever (CD&V) zou de gemeente 
een beperkt bedrag aan subsidies hebben aangevraagd en ontvangen terwijl alleen al de diensten 
van Geert De Cuyper als voormalig schepen veel méér subsidies hebben ontvangen dan het totaal 
dat Carl Dewever (CD&V) hier aantoont in zijn grafiekjes. Niet zozeer N-VA – Lennik² was in het 
verleden bevoegd voor financiën: Dewever richt zijn kritiek dus beter op zijn huidige 
coalitiepartner. Carl Dewever (CD&V) zijn gegevens kloppen in ieder geval helemaal niet en zijn bij 
het haar getrokken. Gemeenteraadslid Carl Dewever (CD&V) antwoordde dat dit de varia betrof 
van een gemeenteraad en dat het niet de bedoeling is om  hier de inhoud van een politiek blaadje 
van een politieke partij te bespreken. Die vragen kunnen perfect rechtstreeks aan ons worden 
gesteld. De bron voor mijn gegevens is de Vlaamse overheid. Indien gemeenteraadslid Carl 
Dewever (CD&V) de vraag naar data zou gesteld hebben aan de eigen gemeentelijke diensten , zou 
hem al duidelijk zijn gemaakt dat ze volledig fout zijn. Schepen Heidi Elpers (CD&V) bevestigde dat 
de bron de Vlaamse overheid betrof en lachte de kritiek weg. 

• Het voorstel van de dorpsdichter : bevoegd schepen Filip Van Ginderdeuren (Onafhankelijke) heeft 
beloofd beloofd dat dit zou worden geagendeerd op de cultuurraad. Mijn enige vraag: “zet het 
eens op de agenda”. Schepen Filip Van Ginderdeuren (Onafhankelijke) bevestigde dat hij dit zou 
uitvoeren. 
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Dag politiek geïnteresseerde Lennikenaar, 

Ik vraag me nog steeds af of mijn (gerestaureerd) portret dat in de (oude) raadzaal hing van het 
gemeentehuis (dat ik mee bouwde) ook zal verhuizen naar de nieuwe raadzaal in de Dekenij. 

Een vriendelijke groet, 

Frans-Jozef De Gronckel 

De Gronckel 



Verdeling verantwoordelijkheden 
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Erik Kristien Kelly Gun Lien Jasper Christel Geert 
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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 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 15 Hoofdredactie: Gun Mignon 
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