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Politie Pajot heeft capaciteitsproblemen

De politiezone Pajot waartoe ook Lennik behoort heeft capaci-
teitsproblemen. Dat vernam N-VA-gemeenteraadslid Christel O 
op de politieraad. De korpschef trekt aan de alarmbel.

Een eerste reden is het terrorisme: de verhoogde dreiging voor 
een terroristische aanslag, het monitoren van geradicaliseerden, 
een groter aantal manschappen voor de beveiliging van nu reeds 
100 evenementen (wielerwedstrijden, WK-voetbal en de jaarmarkten), 
steun aan andere eenheden… 

Kostprijs

Het is evident dat de inzet van politiemensen voor allerlei evene-
menten een duidelijke kostprijs meebrengt, die onrechtstreeks 
door de gemeenten wordt gefinancierd. Waar de totale prijs voor 
de beveiliging van evenementen in 2014 uitkwam op 124.000 €, 
ligt die prijs voor de eerste 9 maanden van 2016 reeds boven de 
150.000 €. Lennik draagt hiervan meer dan 30.000 €. 

Naast de wielerwedstrijden, 43.000 € voor de eerste 9 maanden, 
zijn de Vijfhoekfeesten van Tollembeek, de motorcross van Kester, 
de jaarmarkten van Herne en Lennik, feestend Beert, het islamitisch 

offerfeest in het slachthuis van Lennik en het voetbalfeest begin 
juli de grootste consumenten van politiecapaciteit in 2016.

Negatieve vooruitzichten

De invoering van de nieuwe Salduz-wet zal ervoor zorgen dat de 
politie nog meer tijd zal doorbrengen om verhoren met verdach-
ten te organiseren.

Een nieuwe aanpak?

Door de enorme uitdagingen is een nieuwe aanpak nodig: de 
modernisering versnellen en waar mogelijk nieuwe technologie 
invoeren, gekwalificeerd personeel aanwerven, afwegen van par-
koersaanpassingen voor wielerwedstrijden om verminderde inzet 
mogelijk te maken, de huidige politiereglementen optimaliseren…

Er moet bovenal ook gewerkt worden aan de bewustwording bij 
alle betrokkenen dat de huidige situatie niet houdbaar is. Een 
kosten-baten-analyse dringt zich op. De korpschef sloot zijn 
betoog af met een positieve boodschap. Ondanks de capaciteits-
problemen zal de politie de veiligheid blijven garanderen.

 Christel O, N-VA-gemeenteraadslid:  
“Ondanks de capaciteitsproblemen zal de 
politie de veiligheid blijven garanderen.”

Voor uw agenda
Ook dit jaar klinken we weer op het nieuwe jaar. Hou alvast 
zondag 29 januari vrij in uw agenda want dan houden we samen 
met onze kartelpartner Lennik² onze nieuwjaarsreceptie. Deze 
gaat door in ons lokaaltje “de 7” in de A. Vanderkelenstraat 7. We 
voorzien een natje en een droogje, alsook een boeiende spreker.

Hart voor nabestaanden p. 2 Onze pop up-café’s gaan verder p. 3
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Hart, niet hard voor nabestaanden!
Vele mensen brengen vaak een bezoek aan het kerkhof. Sinds een paar weken hangt 
er op sommige graven een plaatje (sticker). De concessie van deze graven vervalt 
binnenkort. Om de concessie te verlengen kunnen nabestaanden zich wenden tot de 
dienst Burgerlijke Zaken.

Verscheidende mensen hebben dan ook de stap gezet om de concessie te verlengen en 
hierbij enkele concrete vragen te stellen. Spijtig genoeg zijn veel mensen er niet wijzer 
op geworden!

Enkele veel gestelde vragen:

1. Worden er brieven verstuurd? Neen, nochtans makkelijk haalbaar via de gegevens 
in het Rijksregister.

2. Zullen graf en grafsteen verplaatst worden? Misschien… hoe en waar is nog de 
vraag.

3. Als er grafstenen verplaatst worden, wat bij grafsteenbreuk?
4. Bij meerdere overledenen die einde concessie zijn, hoe kan dit op een gezonde 

financiële manier geregeld worden?
5. Mensen met financiële moeilijkheden, is er mogelijkheid voor een aflossingsplan of 

weg met hun geliefden? 
6. Hoe wordt de facturatie geregeld bij meerdere nabestaanden?
7. Wat als men niet ter plaatse kan komen omwille van ziekte …

Opvallend ook: in Lennik wordt een concessieovereenkomst niet opgemaakt in twee exem-
plaren tenzij je er expliciet om vraagt. Wat moet je dan doen bij verlies of nalatigheid?

Is ons schepencollege wel in staat om dit project zonder 
externe hulp van een studiebureau tot een goed eind 

te brengen ?

De N-VA belooft dit dossier van heel dichtbij 
op te volgen, dit is voor ons en vele mensen een 
zeer gevoelige materie.

Sprokkels uit de  
gemeenteraad

Onlangs blesseerde een volleybalspeler 
van VC Lennik heren zich. De trainer 
ging naarstig op zoek naar een 
EHBO-koffer maar kon deze niet 
vinden. Sinds er geen reguliere 
uitbater meer is in de cafetaria, is er 
ook geen EHBO-koffer meer 
beschikbaar. “Moeten alle verenigin-
gen zelf een EHBO-koffer hebben?” 
vroeg gemeenteraadslid Jasper De 
Bruyn. Schepen Filip Van Ginderdeu-
ren (Onafhankelijke) bleef het 
antwoord schuldig en zou het 
nakijken.

Er werd intussen ook een drankauto-
maat geplaatst aan de sporthal. Via de 
drankautomaat is ook bier te 
verkrijgen, dus toegankelijk voor (te 
jonge) klanten die daar wettelijk geen 
toegang toe hebben. “Kan daar een 
mouw aan worden gepast?” vroeg 
Jasper De Bruyn. Schepen Johan 
Limbourg (Open Vld) antwoordde dat 
hij dit zou verifiëren met de leverancier.

Tijdens de gemeenteraad van december 
2014 werd unaniem ons voorstel 
goedgekeurd om een sterretjesweide in 
te richten. Lien De Slagmeulder vroeg 
hoe ver het bijna 2 jaar later staat. 
Schepen Johan Limbourg (Open Vld) 
antwoordde het intussen bekende 
antwoord dat men er mee bezig is. 
“‘t Is nog ietske te vroeg” meldde hij. 

 Dirk De Smedt: “Veel onduidelijkheid over  
grafconcessies. Dit kan beter in Lennik.”

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!
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Meerderheid legt 
milieuraad lam
De Lennikse Adviesraad voor Milieu en 
Natuur (MINA), ooit een bloeiend orgaan 
met talrijke vertegenwoordigers, lijdt erg 
onder een bewuste verwaarlozingspoli-
tiek van de meerderheid. Vele projecten 
werden met medewerking van de MINA 
uitgevoerd en de leden van deze raad ad-
viseerden het gemeentebestuur in diverse 
vergunningsdossiers. Nu is de milieu-
raad een echt zorgenkind geworden, zegt 
N-VA-gemeenteraadslid Geert De Cuyper.

Anderhalf jaar duurde het voor de MINA 
een eerste keer werd samen geroepen. 
Ook nu nog komt de raad nauwelijks 
samen. Verder werd het aantal vertegen-
woordigers van milieu- en natuurver-
enigingen gehalveerd en waren politieke 
partijen niet langer welkom.

Voorstel herstel milieuraad  
weggestemd

Op de gemeenteraad diende N-VA-Lennik² 
een voorstel in om de milieuraad nieuw 
leven in te blazen door terug te grijpen 
naar de succesformule uit vorige legisla-
tuur. Toen hadden milieu- en natuur- 
verenigingen wel nog een vinger in de pap. 
Het mocht niet zijn. De meerderheid vindt 
de huidige slechte werking optimaal en 
weigert wijzigingen door te voeren. 

Pop-up café 
Half oktober hield de N-VA succesvol 
haar eerste pop-up café in Gaasbeek. Het 
café was er als afsluiter van een hele reeks 
huis-aan-huisbezoeken in Gaasbeek. De 
mensen kregen de kans hun gedacht te 
zeggen over Lennik op diverse thema’s 

waaronder mobiliteit en veiligheid.

In het voorjaar van 2017 zet de afdeling 
haar huis-aan-huisbezoeken met afslui-
tend pop-up café verder. Ze beginnen 
dan hun ronde in Eizeringen.

Terrorisme voorkomen door kleine criminaliteit 
aan te pakken
Sinds de aanslagen in Parijs een jaar 
geleden zijn in ons land 115 verdachten 
in diverse terreurdossiers doorverwezen 
naar de rechtbank. Ook het Kanaalplan 
van minister van Veiligheid Jan Jambon, 
dat orde op zaken moet stellen in 
verschillende Brusselse gemeenten en 
Vilvoorde, levert resultaten op. “Een 
goede zaak, want kleine criminaliteit 
is een kweekvijver voor terreur”, zegt 
Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.

“De politie levert duidelijk uitstekend werk, 
maar wat gebeurt ermee?”, vraagt Van Vae-
renbergh zich af. “Het gerecht moet volgen 
en effectief bestraffen. De straffeloosheid 
van kleine criminaliteit in Brussel moet 
echt worden aangepakt. Want die zorgt 
ervoor dat kleine criminelen doorgroeien 
naar grote criminaliteit en dan een gemak-
kelijk doelwit worden voor ronselaars.”

Van Vaerenbergh pleit ervoor criminaliteit 
aan te pakken bij de wortel. Aangezien cri-
minaliteit vaak start in de jeugd, doet men 

er goed aan ook in het jeugdsanctierecht 
een lik-op-stukbeleid te voeren. “Het blijft 
belangrijk ook kleine criminaliteit te be-
strijden en effectief te vervolgen. Misschien 
zelfs nog crucialer, want alle hoofdrolspelers 
van de aanslagen zijn ooit begonnen als 
straatcriminelen”, merkt het Kamerlid op. 
“Door problemen als drugshandel, wapen-
trafiek of handel in valse papieren aan te 
pakken, kunnen we de hele rekruterings-
ketting voor terrorisme doorbreken.”

 Geert De Cuyper: “De meerderheid heeft 
de milieuraad lamgelegd.”

Cijfers kanaalplan

• 5.073 huizen gecontroleerd, 12.444  
 bewoners:
 • 589 schrappingen uit bevolkings- 
  register
 
• 57 specifieke politie-acties:
 • 587 pv’s opgesteld
 • 363 kg hash
 • 180.000 euro drugsgeld
 • 20 wapens
 • 1.100 kogels
 • 3.300 valse identiteitskaarten
 • 103 gerechtelijke aanhoudingen
 
• 1.571 vzw’s werden doorgelicht:
 • 87 ontbonden
 • 91 hebben 1 of meerdere bestuurs- 
  leden met link naar criminele feiten
 • 46 hebben link naar radicalisme of  
  terrorisme
 • 15 hebben link naar drugs
 • 7 hebben link naar wapens
 
De cijfers zijn opzienbarend. De in-
spanningen die geleverd worden tegen 
de terreur hebben resultaat en snijden 
ook hard in de randfenomenen zoals 
wapenhandel, drugshandel en handel 
in valse papieren of vzw’s die dienen 
als dekmantel voor misdrijven.

 Kristien Van Vaerenbergh: “Elke hoofd-
rolspeler van de terroristische aansla-
gen is begonnen als kleine crimineel.”
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


