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Wij wensen u van harte welkom 
bij de achtenveertigste 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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Het 4de Pop-up café op 28 juni om 19:00 
Café de Snelle Duif in Sint-Kwintens-Lennik  

Na Gaasbeek, Eizeringen en Sint-Martens-Lennik komt 
Sint- Kwintens-Lennik aan de beurt. N-VA – Lennik² 
houdt een bevragingsronde van de burger over Sint-
Kwintens-Lennik, onze enquête kwam bij iedereen thuis 
in de bus. We beginnen ons POP-UP CAFÉ om 19 uur in 
Café de Snelle Duif en het mag gerust wat uitlopen. 

In het POP-UP CAFÉ zijn de mandatarissen aanwezig die 
u kan bevragen of waarmee u in discussie kan treden. 
Wij vinden het zeer belangrijk om naar de mensen te 
luisteren. We nemen nuttige verzuchtingen mee naar de 
gemeenteraad, ook na de verkiezingen. Klare wijn 
schenken is belangrijk, loze beloften doen uit den boze. 

Geert Kristien 

3de Pop-up café op 25 mei in Café ‘Bij Gust’ 
Sint-Martens-Lennik  



N-VA – Lennik² wenst u van 
harte een aangename 

vakantie toe 
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Heraanleg van de Dekenijtuin niet door Lennikenaren 
Erik 
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De geplande werken aan de Dekenijtuin zijn opnieuw een weerspiegeling van de werkwijze van het 
bestuur. Vroegere projecten moeten er aan geloven en worden opgedoekt, niets mag nog verwijzen 
naar het verleden. Tot op het moment dat men tot het besef komt dat er weinig of niets wordt 
uitgevoerd in de gemeente en er toch nog iets moet gebeuren. 

Al in detail uitgewerkte plannen in de vorige legislatuur 

Toen de tuin van de pastorie van Gaasbeek opnieuw werd aangelegd besliste het toenmalig bestuur 
om beroep te doen op Dina Deferme, een Limburgse tuinarchitecte. Er waren verschillende redenen 
waarom deze dame werd geselecteerd 

• Ze is zeer gekend is in de tuinkringen 
• Haar eigen tuin verwelkomt jaarlijks tijdens de opendeurdagen honderden bezoekers 
• Bijkomende troef is dat zo’n tuin veel bezoekers aantrekt, wat goed is voor de Lennikse horeca 

Met hetzelfde idee in het achterhoofd en wegens het goede resultaat in Gaasbeek deed men dan ook 
beroep op haar kunnen om een plan te tekenen voor de Dekenijtuin in Lennik. De gemeente Lennik 
betaalde haar plan en Pro Natura ging aan de slag om het uit te werken.  

Op einde van vorige legislatuur had  Pro Natura reeds een deel van de plannen uitgevoerd. De initiële 
indeling werd duidelijk, een doordacht kader werd geschetst.  

Nieuwe meesters, nieuwe wetten 

Na vier jaar stilstand voor de centraal gelegen publieke tuin, herontdekte het college de tuin en zijn 
potentieel, en kwam dan plotseling met het lumineus idee: “Men ging de Dekenijtuin aanleggen!” 
Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) was aan zet en besteedde het graag uit. . 

In plaats van het plan van Dina Deferme, dat inmiddels al was betaald door de Lennikse 
belastingbetaler en reeds gedeeltelijk werd uitgevoerd, werd een nieuwe ontwerper aangesteld met 
een bijkomend kostenplaatje tot gevolg.  

Geen enkele Lennikse aannemer geselecteerd 

Bij het doornemen van de collegeverslagen merkten we op dat de Dekenijtuin werd aanbesteed, er 
werd geen enkele melding van gemaakt tijdens de gemeenteraad. Bij de eerdere uitwerking van het 
project, was beslist om dit werk verder in eigen beheer uit te voeren, dus door de gemeente zelf. Het 
huidige bestuur is hiervan afgestapt en besliste om een aannemer aan te stellen.  

N-VA – Lennik² stelde zich terecht de vraag waarom het gemeentebestuur geen vertrouwen heeft in 
de tuinaannemers van Lennik zelf.  

In de Gouden gids onder de rubriek tuinaannemers vonden we 16 verschillende firma’s in Lennik. Er 
bestaan ook een aantal gevestigde namen van tuinaannemers die niet gecatalogeerd staan onder de 
tuinaannemers in de Gouden gids. We komen hierdoor al aan ten minste 20 aannemers die in Lennik 
gevestigd zijn. 

Ondernemingen die dan ook nog meestal mensen van Lennik te werk stellen! Indien men het 
Pajottenland-gevoel zou laten meespelen, vinden we er meer dan 50.  

http://www.deferme.be/index.php/nl
http://www.deferme.be/index.php/nl
http://www.deferme.be/index.php/nl
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Er werd naar 7 aannemers een dossier toegestuurd, evenwel wanneer men evalueert waar de 
bedrijven gelegen zijn, geraakt men de pedalen kwijt. We sommen even op: Aarschot (1), Antwerpen 
(2), Geel (3), Houthalen (4), Londerzeel (5), Wichelen (6) en tenslotte Roosdaal (7). Geen enkel Lenniks 
bedrijf werd gecontacteerd. Slechts twee firma’s antwoordden een offerte. Het werk werd toegekend 
aan een firma uit Geel (+100 km van Lennik verwijderd). 

We menen ons te herinneren dat nog niet zo lang geleden een raadslid van de politieraad uit Lennik 
haar beklag deed dat nooit een Lennikse aannemer werd aangezocht voor de onderhoudswerken aan 
het huidige politiehuis. We stellen vast dat het gemeentebestuur in Lennik in hetzelfde bedje ziek is.  

Een project zoals de aanleg van deze tuin zou het “visitekaartje” kunnen zijn van onze aannemers, ze 
krijgen echter de kans niet om hun kwaliteiten te tonen. Wanneer men weet dat ditzelfde bestuur 
reeds verscheidene studieopdrachten uitschreef voor handelsversterkende maatregelen, bevestigt dit 
een compleet gebrek aan strategie en structuur bij het huidige bestuur.  

De uitleg van het college omtrent deze zaak was nog onbegrijpelijker.  

• “Het was de opsteller van het plan die de aannemers had aangeschreven.” Dit vormt een 
complete drogreden. Wanneer men dergelijke plannen wenst uit te voeren is het toch normaal dat 
de opdrachtgever ook aannemers van zijn keuze, Lennikse firma’s, aanschrijft. Men neemt een 
kopie van de aanbesteding, steekt die in een briefomslag, schrijft er een adres van een Lennikse 
aannemer op, frankeert de omslag en brengt het naar de post (samen met de zeven anderen).  

• “Er dienden speciale technieken te worden uitgevoerd in de tuin.” De bevoegde schepen kon 
evenwel niet zeggen welke en ook niet of hij geïnformeerd had bij de Lennikse aannemers of zij dit 
konden. Nog een grotere drogreden.  

• “Tja als we Lennikse aannemers aanschrijven, dan moeten we daarna nog uitleggen waarom ze 
het werk niet hebben“ was een ander opmerking van de bevoegde schepen.  

Conclusie: zoals we reeds opmerkten vijf jaar geleden: schepen zijn is geen ere-titel, het is een 
werkwoord. Het ontbreekt het bestuur aan strategie, de individuele schepenen aan werklust, 
realiteitszin en respect voor de Lennikse aannemers en burgers. 
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Aannemer moet uit Geel komen  

Door de ontwerper van de plannen werd dit werk geraamd op € 
100.682 (BTW inclusief). De eerste offerte bedroeg € 91.090. De 
offerte van de firma uit Geel aan wie het werk werd toegekend, 
bedraagt € 31.868. Hoe zit dat weer met die ecologische 
voetafdruk?  

Het werk werd dus toegekend aan een firma uit Geel op meer dan 
100 km van Lennik verwijderd. Tijdens de spits neemt een rit van 
Geel naar Lennik of omgekeerd met een bestelwagen sowieso 
meer dan 2 uur in beslag, werktijd die door de aannemer aan zijn 
werknemers moet betaald worden. Indien de werknemers van de 
tuinaannemer tijdens de week in de buurt van de Dekenijtuin zou 
verblijven, blijft de rit nog 2 maal per week bestaan en is er een 
verblijfskost aan verbonden.  

Dit houdt in dat deze firma het werk wenst uit te voeren voor 
slechts 1/3 van de raming of 1/3 van de prijs van de andere 
inschrijver. Zeker wanneer men weet dat het personeel per dag 
pakweg 4 uur onderweg is, wordt het moeilijk om te geloven dat 
de uitvoering van deze offerte een degelijk resultaat zal opleveren.  

Op de vraag of men dit niet raar vond, was het enige antwoord dat 
alles reglementair is verlopen. We hebben er een slecht 
voorgevoel bij.  

Voorstel tot reglement in verband met openbare aanbesteding 

Om in de toekomst dergelijke toestanden te vermijden stelde onze 
fractie voor om onmiddellijk een bijkomend reglement aan te 
nemen in verband met de openbare aanbestedingen en in de 
toekomst Lennikse middenstanders bij de aanbestedingen te 
betrekken om hen ten minste de kans te geven om mee te dingen :  

• Bij het uitschrijven van offertes voor openbare uitbestedingen 
of onderhandse contracten zullen voortaan steeds ook de 
Lennikse handelaars en/of aannemers een vraag krijgen om een 
prijs in te dienen  

• Indien dit niet zou gebeuren moet omstandig tijdens de 
gemeenteraad geargumenteerd worden waarom dit niet is 
toegezonden 

Het voorstel werd niet aangenomen ondanks het feit dat Open-
VLD zich opwerpt als de partij die het opneemt voor de 
Middenstanders en ondanks dat sommige leden van de 
meerderheid zelf lid zijn van het Lennikse Middenstandsverbond.  
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Na 3 jaar misschien nog eens de scholen contacteren? 

Het bestuur werd reeds herhaaldelijk op de hoogte gebracht van het storend gedrag van een aantal 
jongeren in het centrum van Lennik op schooldagen. Het gebeurt namelijk vooral pal vóór het 
gemeentehuis. In de buurt van ‘Den Bleek’ zijn ook reeds een aantal vernielingen aangebracht. 

Op de markt van Lennik worden regelmatig mensen lastig gevallen door hangjongeren. De burgers 
worden plots op opdringerige manier omringd door een bende onbeschofte jongeren die de bus naar 
Brussel moeten nemen. 

De jongeren: 

• Drinken alcohol 
• Gooien hun lege blikjes op de grond in plaats van in de vuilbak op één meter afstand 
• Gooien sigarettenpeuken op de grond 
• Benaderen de Lennikenaren om ‘couten’ te verkrijgen  
• Staan voortdurend te spuwen 
• Roepen en tieren 
• … 

Pas actie na interpellatie op gemeenteraad 

N-VA – Lennik² heeft het bestuur gevraagd om de scholen te contacteren en de problematiek duidelijk 
te maken. Er moet gevraagd worden een volwassen begeleiding te voorzien van en naar de bushalte 
zodat de jongeren worden begeleid in de aanpassing van hun gedrag. 

Indien de reactie beperkt blijft, wordt gevraagd om de politie te laten optreden: 

• De tijdstippen zijn heel makkelijk te identificeren: 
o Net vóór de aanvang van de schooldag 
o Net na het afronden van de schooldag 

• De locaties zijn heel makkelijk te identificeren: 
o De bushalte op de markt waar ’s ochtends de lijnbus aankomt vanuit Brussel 
o De bushalte op de markt waar ’s avonds of ’s middags de lijnbus vertrekt richting Brussel 

• Optreden kan door aanwezigheid van de politie, aanmaning tot correct gedrag en bij gebrek aan 
respons door middel van GAS-boetes 

Dit hoort op de jaarlijkse kalender te staan 

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om problemen die steeds weerkeren aan te pakken.  

De beste methodologie is jaarlijks één bijeenkomst organiseren bij aanvang van het schooljaar om 
elkeen te wijzen op verantwoordelijkheden. Elk schooljaar verandert immers het schoolpubliek. De 
laatste communicatie tussen gemeente en de scholen omtrent dit onderwerp dateert van 2014, da's 3 
jaar geleden en dat is véél te lang. Dit hoort in de agenda te staan van het bestuur bij aanvang van élk 
schooljaar en zou niet pas mogen worden opgefrist nadat de oppositie (N-VA – Lennik²) het op de 
agenda zet nadat verscheidene inwoners van de gemeente er klachten over hebben geuit. 

Het bestuur gaat de Middelbare scholen aanspreken en vraagt aan iedereen uitdrukkelijk om melding 
te maken van ongemakken op Lennik.be: https://www.lennik.be/meldingen/melding 

 

Gun 

8 



René Bliki 
Waarschijnlijk laatste Lennikse oorlogsvrijwilliger 

Ons land is tijdens de voorbije periode van 100 jaar tweemaal verwikkeld geraakt in een wereldoorlog 
die aan miljoenen mensen het leven heeft gekost. Tijdens de periode 2014-2018 wordt voornamelijk 
de Eerste Wereldoorlog herdacht. Doch er dient eveneens aandacht besteed te worden aan diegenen 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevochten hebben voor het welzijn en de democratische 
vrijheden van onze medeburgers en die nog onder ons zijn. 

René Bliki is één van hen en is sinds ongeveer 50 jaar woonachtig in Lennik in de Rinkelstraat. René 
werd geboren in Chevilly-Larie ( Frankrijk) op 24 september 1926 als oudste van 7 kinderen. Als zoon 
uit een café- en bakkerszaak was hij vrij bekend in de gemeente Hillegem en omstreken van Zottegem. 
Hij had aldaar tijdens zijn jeugd veel vrienden en beoefende de wielersport. 

Hij was de  vriend van de zoon van de baron de la Fail d’Huise (Leeuwergem). Deze laatste werd  door 
de Gestapo in de dreef van het kasteel laf dood geschoten.  Uit wraak en woede werd door de zoon 
van de baron het verzet (gewapende weerstand) opgericht. Hiervan werd René Bliki lid.  Na de slag 
van Arnhem schreef hij  zich samen met andere studenten als vrijwilliger in bij het Canadese leger, het 
avontuur tegemoet. 

In 1945  werd hij uitgekozen om in Engeland de vrijwilligers op te leiden voor vertrek naar Japan. 
Vervolgens verbleef hij 6 maanden in Schotland en in Ierland. Op het ogenblik dat hij klaar stond om te 
vertrekken naar Japan, viel daar de atoombom op Hiroshima en mocht René naar huis vertrekken. 

De laatste jaren voor zijn pensionering voerde hij als zelfstandige decoratie- en schilderwerken uit te 
Sint-Martens-Lennik alwaar hij sinds 1970 woonachtig was. 

Zijn hobby’s zijn muziek (accordeon en klaroen), wandelen en fietsen (Lennikse Windklievers en 
Wandelclub Lennikse Windheren). Hij is een wijnliefhebber. Tijdens de winterperiode verblijft hij ( 
sinds  32 jaar ) in Tenerife. 

Zijn oorlogsverleden kan als volgt worden samengevat: 

• Gewapende weerstander 1944-45 erkend door het Ministerie van Defensie 
• Medaille van oorlogsvrijwilliger – zilveren staafje 1940-1945 
• Medaille van vrijwilliger 1940-1945 erkend door zijne Z.K.H. Prins-Regent op 16 februari 1946 
• Erkenning van de oorlog 1940-1945 
• Medaille van oorlogsvrijwilliger 1944-1945 met ellips van Nederland 
• Oorkonde: het kruis van Ridder in de Orde van Koning Leopold II: twee gekruiste zwaarden 

bovenop een staafje met de jaartallen 1940-45 in brons en dit uit erkentelijkheid en diensten 
bewezen voor het vaderland tijdens de oorlog 1940-1945 

Voorstel huldiging aanvaard, maar geen haast... 

Op de gemeenteraad van 22 mei 2017 werd namens N-VA – Lennik² voorgesteld om de Heer René 
Bliki uit te nodigen op de gemeenteraad van 26 juni 2017 en hem op gepaste wijze te huldigen. Op dat 
ogenblik zou hem de penning met het Lennikse wapenschild plechtig worden overhandigd en zou 
hierover in het infomagazine van de gemeente Lennik een artikel worden gepubliceerd. 

De Open VLD- CD&V-meerderheid kon zich aansluiten bij het initiatief doch … zoals gewoonlijk wou de 
burgemeester niet akkoord gaan met het voorstel om de (hoogbejaarde) heer René Bliki op 26 juni 
2017 te vieren. Er zou nog het één en ander onderzocht worden. Andermaal de trein der traagheid 
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De intrede van Pinocchio 
Erik 

Volgend jaar juni zal de verkiezingsstrijd voor de lokale besturen 
losbarsten. Immers, in oktober 2018 mag de burger opnieuw een 
oordeel vellen over zijn politiekers. Wie staat open en werkt voor het 
belang van de Lennikenaren, wie zit in een ivoren toren? Van onze 
kant evalueren we verder de bestuurscoalitie. 

We aanhoren nu reeds vijf jaren loze beloftes, ontwijkende 
antwoorden, onwaarheden en halve waarheden. Om het laatste jaar 
een beetje luister bij te zetten en het aan de lezer een beetje 
makkelijker te maken om waarheid en halve waarheid te 
onderscheiden, zullen we voortaan bij sommige artikels de figuur van 
Pinocchio bijvoegen. Artikels die een relaas geven over een politiek feit 
waarbij we een gegronde twijfel hebben over de uitleg van de 
meerderheid, krijgen een Pinocchio. 

Aangezien de 'Lennikse Tribune' als internetkrant twaalf maal per jaar 
verschijnt en een relaas geeft van de gemeenteraden, zal het 
waarschijnlijk zijn dat je de meeste Pinocchio’s (zie foto rechts onder) 
zult vinden in deze publicaties. 

Zoals u weet wordt de neus van Pinocchio steeds langer bij elke 
verdraaiing van de waarheid. In augustus 2018 zullen we dan ook 
bekend maken welk collegelid de langste neus zal hebben. Een echte 
wedstrijd dus met maar zes deelnemers. Nu al weten we dat de strijd 
zeer spannend zal zijn voor sommigen en het moeilijk zal zijn om hen 
weg te houden uit de top drie. 

Wie het hoogst scoort, zal als prijs de enige echte Pinocchio mogen 
ontvangen. 

Pinocchio ("stukje pijnboom") is een personage en de hoofdpersoon uit 
het kinderboek De avonturen van Pinokkio uit 1883, geschreven door de 
Italiaan Carlo Collodi. Pinokkio werd door een houtbewerker genaamd 
Geppetto gemaakt, in een klein Italiaans dorp. Hij creëerde een houten 
pop, maar droomde ervan dat het een echte jongen was. Zijn personage 
werd later ook gebruikt om leugens en vele fantasieverhalen rond te 
vertellen. Het verhaal rond Pinokkio is al in vele varianten verschenen en 
ook bewerkt voor moderne media. Pinokkio wordt een icoon genoemd 
in de moderne media en is een van de vele bekende personages uit de 
kinderliteratuurgeschiedenis.  

Pinokkio staat bekend om zijn korte neus die langer wordt als hij nerveus 
wordt, zeker als hij liegt. (Wikipedia) 
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Op de gemeenteraad van 22 mei heeft N-VA  -Lennik² volgende vragen gesteld: 

• Wat is de stand van zaken met betrekking tot het overleg tussen de Pajotse gemeenten omtrent 
‘Windenergie in het Pajottenland ‘ 

• Wat is het standpunt van het bestuur met betrekking tot de problematiek rond windenergie meer 
bepaald de eventuele plaatsing van windmolens in Lennik 

Bevoegd schepen Heidi Elpers (CD&V) antwoordde het volgende: 

• De bijeenkomst van de Provincie Vlaams-Brabant ging over alle  hernieuwbare energie. Begin juni 
zal er verder overleg plaatsvinden tussen de Pajotse gemeenten 

• Wat windenergie in Lennik betreft, trekt het gemeentebestuur uit een studie de conclusie dat het 
plaatsen van windmolens in Lennik weinig of niet haalbaar is en dit is de oorzaak dat het bestuur 
momenteel desbetreffend geen ander standpunt inneemt 

De vragen die nog resten: 

• Wat werd er recentelijk beslist op de vergadering georganiseerd door de Provincie Vlaams-Brabant 
in aanwezigheid van de Pajotse gemeenten? 

• Wanneer is deze vergadering doorgegaan en welke gemeenten waren aanwezig? 
• Wat is het standpunt van het bestuur met betrekking tot het al dan niet stimuleren van volgende 

hernieuwbare energietoepassingen: 
 Middelgrote windenergieprojecten ( vb. op landbouwbedrijven) 
 Fotovoltaïsche panelen op grote  gebouwen (landbouwschuren & gemeentelijke gebouwen) 
 Kleinschalige waterkrachtcentrales 
 Biomassa 
 Coöperatieve samenwerking met andere Lennikenaren en/of inwoners uit de regio 
 … 

• Wat zal de wijze van verdeling van de opbrengsten zijn in geval van coöperatieve samenwerking 
(bv. verdeling onder aandeelhouders – herinvesteren in andere projecten ? 

Geert Geert 
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Het haalde de nationale pers en de beelden werden uitvoerig gedeeld op de sociale media! De 
bruidsstoet die zich op een zonnige zondag verplaatste op de Ninoofsesteenweg vanuit Dilbeek naar 
een feestcentrum in Roosdaal en dit onder begeleiding van de Dilbeekse politie. 4 politiewagens en 7 
agenten werden ingezet om een bruidstoet te begeleiden van Dilbeek over Sint-Martens-Lennik en 
Eizeringen tot Roosdaal.  

De dag voordien had de politie van Dilbeek reeds met een identiek geval te maken gehad en werd er 
gevochten wanneer de politie dit wou verhinderen. Enkele politieagenten werden hierdoor gekwetst.  

Daarom besloot de Dilbeekse politie dan maar om de stoet te begeleiden en elke verkeersovertreding 
te beboeten. Probleem wel is dat een gedeelte van de stoet bestond uit huurwagens. Om die reden 
werd de vraag gesteld op de gemeenteraad en in de politieraad om de niet toegelaten stoeten 
voortaan te beboeten via het systeem van GAS-boeten, bijvoorbeeld wegens overlast. 

Volgens de politiecommissaris is dit praktisch onmogelijk. Evenwel is onze fractie er van overtuigd dat 
indien dergelijke stoeten niet worden aangevraagd, ze moeten worden afgeraden. 

 

 

 

 

Bruidsstoeten zetten soms politiekorps op stelten 
Erik 
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Kalender 2017 

Nieuwjaarsdag 1-jan OLH hemelvaart 25 mei Prinsviering - 25 jaar 10-sep

Drie koningen 6-jan Pinksteren 4-jun Winteruur 29-okt

Valentijn 14-feb Pinkstermaandag 5-jun Allerheiligen 1-nov

Pasen 16-apr Vaderdag 11-jun Allerzielen 2-nov

Paasmaandag 17-apr Vlaamse feestdag  11-jul Wapenstilstand 11-nov

Feest van de arbeid 1 mei Nationale feestdag 21-jul Kerstmis 25-dec

Moederdag 14 mei OLV hemelvaart 15-aug 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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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. 
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Lokaal waardevolle grafzerken niet verwijderen 

Op het schepencollege van.11 oktober 2016 werd beslist dat onder 
bepaalde omstandigheden vanaf 2018 zal worden overgegaan tot 
ontruiming van graven op de Lennikse kerkhoven. Artikel 4 van deze 
beslissing vermeldt dat de graven die door het Agentschap 
Onroerend Erfgoed als beschermd monument en/of waardevol 
worden beschouwd, niet worden verwijderd. 

Ter zake dient het woord ‘waardevol‘ nader worden omschreven. 
Daarenboven komt het niet alleen het Agentschap Onroerend 
Erfgoed toe te zeggen welke graven wel en welke niet als ‘waardevol‘ 
dienen beschouwd te worden. Ook de gemeente heeft terzake 
inspraak. 

Bij een eerste rondgang op de Lennikse kerkhoven kon worden 
vastgesteld dat voor sommige graven die voor de gemeente Lennik 
waardevol zijn, een bordje werd geplaatst dat deze graven in 
aanmerking komen voor verwijdering, een tweetal voorbeelden: 

• Gaasbeek:  Graf van Maurice Roelants 
• Eizeringen:  Graf van Van Pottelsberghe de la Potterie 

Het kan uiteraard niet de bedoeling  zijn dat deze graven worden 
verwijderd. Daarenboven dienen graven van priesters, zusters, oud-
strijders, ereburgers, schoolhoofden, brandweerlieden overleden 
tijdens de dienst, graven met bijzondere kenmerken … eveneens  als 
waardevol voor de gemeente Lennik beschouwd te worden.  

In het verleden heeft de gemeente Lennik aan de Andreas 
Masiuskring i.s.m. de Erfgoeddeelraad reeds advies gevraagd voor het 
behoud van sommige graven rond de Sint-Kwintinuskerk. Op de 
gemeenteraad van 22 mei 2017 werd dan ook namens N-VA-Lennik²  
voorgesteld om aan de Erfgoeddeelraad i.s.m. de Andreas 
Masiuskring advies te vragen omtrent de waardevolle graven die zich 
op de gemeentelijke kerkhoven bevinden en waarvoor niet tot 
ontruiming zou dienen over te gaan. 

Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) verklaarde dat hij in het 
verleden desbetreffend reeds verschillende onderhouden had gehad 
met de Erfgoeddeelraad en de Andreas Masiuskring. Op voorstel van 
Johan Limbourg werd dit waardevol voorstel dan ook niet 
goedgekeurd. 

Beide verenigingen weten echter van niets, werden nog geen enkele 
keer gecontacteerd door de schepen of de diensten van de gemeente 
de beslissing van het schepencollege van.11 oktober 2016 . 

We worden dit stilaan gewoon. Achteraf zal weer blijken dat het 
bestuur stiekem ons voorstel toch zal overnemen en uitvoeren. 
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Geert Geert 
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Nog geen maatregelen voor Japanse Duizendknoop  
Erik 
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In ons vorig nummer hebben we reeds op het gevaar gewezen van voormelde plant die afkomstig is uit 
Azië. Hij werd hier ingevoerd voor bloemsierkunst en slaagde erin om zich in bermen voort te planten.  

Het is een zeer agressieve plant en aangezien hij geen natuurlijke vijanden heeft woekert hij op vele 
plaatsen. Ook in Lennik is de plant op verscheidene plaatsen neergestreken (waaronder de parking van 
de sporthal). Hij vernietigt alle inlandse planten die in zijn buurt groeien en kan zelfs doordringen in de 
funderingen van gebouwen. Reden te meer om vlug op te treden. We hebben er op gewezen dat 
indien men niet onmiddellijk maatregelen neemt de plant in bloei komt en zich nog meer zal 
verspreiden en dus meer kosten met zich zullen meebrengen.  

Om het bestuur een beetje te helpen hebben we de manier onderzocht om de plant weg te krijgen en 
kwamen tot het besef dat het zeer lang gaat duren. Zeker wanneer men weet dat de gemeente, door 
Europese wetgeving, geen sproeistoffen meer mag gebruiken. Vooreerst dient men een stappenplan 
op papier te zetten waar men duidelijk omschrijft wat men gaan doen en dan dit plan rigoureus 
opvolgen.  

Maandelijks zouden de planten moeten worden gesnoeid tot aan de grond. Het afval dient speciaal 
vernietigd te worden. Tegen de winter aan, wanneer de groei stopt een laatste maal snoeien en 
overspannen met anti-worteldoek en zwarte plastiek om de lichtinval volledig af te snijden.  

Hierop dient boomschors te worden aangebracht om alles af te dekken. Deze installatie zal zeker een 
jaar zo moeten blijven liggen. Volgend voorjaar hoopt men niet opnieuw te moeten beginnen. Dus 
momenteel is het zeer dringend om de eerste behandeling te beginnen, maar dit heeft het bestuur 
nog steeds niet door. 

http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 05.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 05.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 05.pdf


De eerste 10 minuten 

is parkeren in Lennik 

200% duurder! 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

€ 3,00 per uur maakt van Lennik 
zowat de duurste parking van België Gun 
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In Lennik kan men een gratis ticket 
kiezen voor 20 minuten. 

Men kan ook € 0,50 betalen voor 30 
minuten parkeren.  

Dit maakt dat men € 0,50 betaalt 
voor 10 minuten, wat 
 € 3,00 per uur maakt! 

Dit is 3 keer duurder dan € 0,50 per 
30 minuten die de prijslijst laat 

uitschijnen. 

Gratis # min € Verschil €/u 

0 20 €0,00 20 €0,00 

20 30 €0,50 10 €3,00 

20 60 €1,00 40 €1,50 

20 120 €2,00 100 €1,20 

20 240 €4,00 220 €1,09 

N-VA – Lennik² streeft al van in het 
begin naar 30 minuten gratis 

parkeren en vervolgens € 0,50 per 30 
minuten.  

Dit maakt dat men steeds € 0.50 
betaalt voor 30 minuten, wat 

 € 1,00 per uur maakt! 

Eenvoudig en transparant, geen 
geldgewin voor een extern bedrijf. 

Gratis # min € Verschil €/u 

30 30 €0,00 0 €0,00 

30 60 €0,50 30 €1,00 

30 120 €1,50 90 €1,00 

30 240 €3,50 210 €1,00 
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Zwaar verkeer mijden in het centrum van Lennik 
Erik 

Het bestuur is van plan camera’s in te zetten 
langsheen bepaalde wegen om het zware verkeer uit 
Lennik te houden. N-VA –Lennik² vroeg zich af of 
dergelijke ingrepen niet goedkoper konden. We 
stelden dan ook de vraag tijdens de laatste politieraad.  

Bever geeft het voorbeeld 

Onlangs werd op een gewestweg in Bever (ook 
politiezone Pajottenland) een tonnagebeperking van 
3,5 ton ingevoerd.  

Burgemeester van Bever, Luc Deneyer, gaf een 
duidelijke verklaring: “We hebben omtrent deze 
invoering verschillende jaren onderhandeld met 
verschillende instanties (Vlaamse en Waalse gewest en 
Waalse buurgemeentes), want dit kan niet zomaar 
ingevoerd worden zonder akkoord met deze 
instanties. Wat zich regelmatig voordeed in de 
dorpskern was dat twee vrachtwagens wilden kruisen 
en dat ze op de voetpaden dienden te rijden. Dit 
bracht voetgangers in gevaar. Tevens ligt aan deze weg 
een school.” 

In Lennik kan dit ook  

Onze vraag was dan ook of dit niet kan worden 
gerealiseerd in het centrum van Lennik. Er doet zich 
een identiek probleem voor: smalle wegen, een aantal 
scholen en de aanwezigheid van een alternatieve weg 
via de Assesteenweg en Ninoofsesteenweg.  

Het vergt enige werklust want dan moet er contact 
opgenomen worden met de omliggende gemeenten 
en het Vlaamse gewest en zal er dienen te worden 
onderhandeld.  

Onderhandelingen zijn reeds gevoerd tijdens de vorige 
legislatuur, doch stopgezet bij het aantreden van het 
huidige Open-VLD-CD&V-bestuur om welke reden dan 
ook. 

Opnieuw een gemiste kans 

Nu wil men het gaan afdwingen via technische snufjes 
met een héél hoog prijskaartje.  
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De varia van de gemeenteraad van 22 mei 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 2016 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. 

Kelly 

• De werken in de Frans Vandersteenstraat, tot wanneer gaan deze duren? Elke ochtend draait het 
daar helemaal in de soep. Kan er extra signalisatie worden aangebracht? Schepen Johan Limbourg 
(Open-VLD) meldde dat de werken een aantal maanden zou duren. De nutsmaatschappijen doen 
nu de voorbereidende werken om in een tweede fase, ergens in augustus, aan te vangen met de 
aanleg van het fietspad.  Tijdens de werken zal getracht worden om eerst één kant van de weg af te 
werken om pas in tweede fase de andere kant te doen zodat er zo veel mogelijk doorgaand 
verkeer, incluis de bussen, kan worden gegarandeerd.  Noteer dat tijdens de vorige gemeenteraad 
schepen Johan Limbourg (Open-VLD) nog claimde dat de werken in het voorjaar 2017 zouden 
aanvangen ;-) 

Erik 

• Vandaag was er het nieuws dat er een grote bruiloftstoet door Lennik reed, begeleid met 4 politie-
wagens en 7 politieagenten van de politie van Dilbeek. De stoet trok luid toeterend naar een 
feestzaal in Roosdaal, negeerde een aantal rode verkeerslichten, en zorgde voor een operationele 
kost door de 10 agenten die moesten worden ingeschakeld. De week ervoor vielen er nog een 
aantal gewonden bij de politie door een vechtpartij bij een gelijkaardige bruidstoet. We vragen aan 
de burgemeester om dit probleem aan te kaarten tijdens de politieraad en om na te gaan of er 
geen GAS-boetes kunnen worden uitgeschreven wanneer er wel degelijk overlast wordt gecreëerd. 
De burger ervaart dit alsof deze mensen zowat kunnen doen wat ze willen, er moet een signaal 
komen naar deze burger waarin wordt duidelijk gemaakt dat de wet voor iedereen geldt. 
Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) bevestigde dat ze het zou aankaarten op de politieraad 
maar vreesde dat er een aanpassing van het reglement noodzakelijk was. 

• Op het fietspad in de Schapenstraat zit een grote put, er zijn al mensen ingereden en gevallen. 
Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat dit probleem ook binnen gekomen was via 
het meldpunt  en dat er zou aan gewerkt worden. Wanneer Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) 
antwoordt dat de herstelling al gepland is weten we intussen dat we dit met een grote korrel zout 
moeten nemen. 

Gun 
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De varia van de gemeenteraad van 22 mei 2017 
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• Een stand van zaken van de Japanse duizendknoop graag. Ik zou er op willen wijzen dat deze plant 
dra in bloei komt en dat dan pas de miserie gaat beginnen. Twee schepenen, Heidi Elpers (CD&V) 
en Johan Limbourg (Open-VLD), antwoordden herhaaldelijk “dat ze er mee bezig zijn”.  

• Op de terreinen van de Dolle Dagen wordt de laatste tijd massa’s gras en graszoden gestort. Bent u 
hiervan op de hoogte? Melden bij het meldpunt antwoordde Johan Limbourg (Open-VLD), want dit 
is sluikstorten. 

• Hoe staat het met de blokspot? Vandaag is het van start gegaan, er zijn nog geen gegadigden, maar 
we verwachten pas binnen een aantal weken studenten, antwoordde Johan Limbourg. 

Kristien 

• Vorige gemeenteraden was er nogal wat onduidelijkheid over de elektriciteitswerken die werden 
uitgevoerd bij de renovatie van de feestzaal van de jongensschool van Sint-Martens-Lennik. 
Onlangs is er ook een fuif stilgelegd omdat de (nieuwe) toiletten overstroomden. Schepen Johan 
Limbourg (Open-VLD) bevestigde dat er inderdaad problemen waren met de kei-oude leidingen. Er 
zat een prop aan de riolering door het gebruik van te dik WC-papier. Er zijn aanpassingen 
uitgevoerd waardoor het in de toekomst niet meer kan gebeuren.  
Geert De Cuyper voegde er aan toe dat er een toezichtsput tijdens de renovatiewerken compleet is 
toe-gegoten waardoor hij niet meer kan functioneren als toezichtsput. 

• Tijdens de afgelopen gemeenteraden is er nogal wat tumult geweest over het al dan niet bestaan 
van OCMW-reglementen en of deze al dan niet belangrijk zijn of gerespecteerd moeten worden. Bij 
deze overhandig ik met veel plezier het OCMW-reglement aan de OCMW-voorzitter samen met het 
OCMW decreet. OCMW-voorzitter Nestor Evens (CD&V) herhaalt zijn versie van de vorige zittingen, 
hij blijft het niet begrijpen. Hij blijft er het hart van in.  Een raadslid heeft een artikel geschreven dat 
hem niet aanstaat en ‘van de rest trek ik mij niks aan’ Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) uit 
haar ongenoegen over het feit dat nu al voor de derde gemeenteraad op rij hetzelfde probleem 
werd besproken, een probleem dat door het bestuur werd gecreëerd. Toch kwam ook zijzelf al 
poolshoogte nemen op de OCMW-raad. 

Geert 

• De vernieuwde Negenbunderstraat, in de pers konden we lezen dat het gemeentebestuur trots 
was. De fietsersbond is echter niet zo tevreden. Volgens de fietsersbond kon makkelijk een breder 
fietspad worden aangelegd en blijft de auto heersen. Op het einde kan de fietser nog amper op het 
fietspad rijden. Volgens schepen Johan Limbourg (Open-VLD) was dit omwille van beperkte 
financiële mogelijkheden. En we vernamen vandaag eerder in deze gemeenteraad van de financieel 
beheerder dat er € 3.600.000 reserve beschikbaar is.  “Het is niet dat men er niet aan gedacht 
heeft, er was gewoon te weinig geld.” De gemeente moet meer naar de toekomst kijken, zo’n 
fietspad blijft 40 jaar liggen. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) verklaarde dat hij het anders 
bedoeld had, dat hij verkeerd geïnterpreteerd werd door de journalisten en dat journalisten 
dikwijls het verhaal zouden brengen dat ze willen brengen. Ook Heidi Elpers (CD&V) deed nog even 
haar beklag over het feit dat in een krant werd gemeld dat in de pers werd gemeld dat er geen 
bussen van De Lijn zouden rijden op de Negenbunderstraat, terwijl dit wel het geval is. Is het dan 
de schuld van de pers dat het fietspad te beperkt is...  

 

 

 

Gun 
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Verdeling verantwoordelijkheden 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

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 
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