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Schepencollege verhardt buurtweg 
zonder vergunning
Het Lennikse schepencollege hee�  de stedenbouwkundige voorschri� en overtreden. Buurt-
weg nr. 5, gelegen tussen de Wolvenstraat en de Driekruisenstraat richting taverne Tomberg, 
werd verhard zonder dat men over de nodige vergunningen beschikte. “De gewone burger 
moet zich steeds aan alle regels houden, maar het bestuur blijkbaar niet”, zegt gemeente-
raadslid Geert De Cuyper. Om zich alsnog in regel te stellen gaat het schepencollege nu zelf 
zijn eigen overtreding regulariseren.

Eind augustus 2019 werd buurtweg nr. 5 in 
opdracht van het schepencollege plotseling 
over een lengte van honderden meters zeer 
drastisch verhard met onder meer porfier en 
kalksteen. De kostprijs bedroeg 50 000 euro.

Zelfs de toezichtswaterput die zich onder deze 
bedding bevindt en in het verleden enkele 
malen per jaar door de Vlaamse Milieu-
maatschappij werd gecontroleerd, werd met 
steenslagmaterialen overdekt en is momenteel 
niet meer zichtbaar.

N-VA vraagt uitleg
De Cuyper bond de kat de bel aan en vroeg 
op de gemeenteraad om uitleg. Hij stelt zich 
niet alleen ernstige vragen bij het gebrek aan 
vergunning. Ook de materiaalkeuze, het door-
rijden van wagens en het totale gebrek aan 
inspraak van buurtbewoners en gemeentelijke 
adviesraden roepen vragen op.

In zijn antwoord geeft de bevoegde schepen 
Schoukens (Groen) toe dat de werken 
zonder vergunning zijn uitgevoerd. Wegens 
een klacht tegen de onvergunde werken is 
het college nu verplicht aan zichzelf een 
regularisatie te vragen.

Veiligheid in gedrang
“Dit is intriest! Hoe kan het college waken 
over de naleving van stedenbouwkundige 
voorschriften in Lennik als het zélf het goede 
voorbeeld niet geeft?”, vraagt De Cuyper zich 
af. “Ook blijkt dat deze buurtweg nu wel dege-
lijk door auto’s wordt gebruikt aangezien het 

college, ondanks herhaald aandringen 
van onze fractie, halsstarrig weigert om bij-
komende tractorsluizen 
op de wegbedding te 
plaatsen. De beoogde 
veiligheid van de fietsers 
en wandelaars komt 
hierdoor in sterke mate 
in het gedrang”, besluit 
De Cuyper.

Beste Lennikenaar,

We leven in een vreemde tijd 
waarin we vechten tegen 
een vijand die we niet eens 
kunnen zien. Die strijd is soms 
moeilijk en vraagt kleine en 
van sommigen zelfs grote 
opofferingen. Dat is niet altijd 
makkelijk. 

De coronacrisis heeft een 
grote impact op ons dagelijks 
leven. We moesten in ons kot 
blijven en ons optrekken aan 
de kleine dingen. Gelukkig 
heeft Lennik mooie wandel-
wegen en veel prachtige 
hoekjes die nu ontdekt kun-
nen worden tijdens wandel- of 
fi etstochten.

Wij Vlamingen zijn een sterk 
en veerkrachtig volk. We 
komen hier samen doorheen!

N-VA Lennik wenst u en uw 
familie een veilige, gezonde en 
fi jne zomer. Hopelijk kunnen 
we genieten van een zonnig 
terrasje en kunnen we elkaar 
daar ontmoeten.

Kristel De Vos
Voorzitter 
N-VA Lennik

Geert De Cuyper 
Gemeenteraadslid

 Buurtweg nr. 5 werd zonder vergunning verhard. 
Het schepencollege zal zijn eigen overtreding nu 
alsnog regulariseren.
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Peter Berckmans volgt Gun Mignon op in gemeenteraad
Gemeenteraadslid Gun Mignon neemt afscheid van de politiek. Hij kwam al in 2000 op bij de gemeenteraadsverkiezingen en 
zetelde sinds half 2014 in de gemeenteraad. Hij stond bekend als een actief raadslid met een uitgebreide lijst aan vragen, opmer-
kingen en voorstellen. In Lennik maken constructieve voorstellen vanuit de oppositie echter uiterst zelden kans om goedgekeurd 
te worden, wat hij ervaart als een gebrek aan respect en geen echte wil tot participatie.

Verschillende redenen hebben tot deze persoonlijke beslissing geleid, maar vooral een 
zekere ontgoocheling in de werking van de politiek en de gemeenteraad. Hij wil nu zijn 
energie en vrije tijd op andere manieren invullen.

De voorzitters van Lennik2 en N-VA Lennik, Etienne Van Vaerenbergh en Kristel De 
Vos, willen Gun uitdrukkelijk bedanken voor de vele jaren inzet voor Lennik.

Peter Berckmans legde de eed af tijdens de gemeenteraad van april. Berckmans kwam 
bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op als onafhankelijke kandidaat voor 
Lennik2. Welkom in onze fractie, Peter.

Brede werkgroep voor relance: eerst neen, dan ja
Volgens N-VA-fractieleider Kristien Van Vaerenbergh zal Lennik een relanceplan nodig hebben bovenop de federale en Vlaamse 
steunmaatregelen. Ze stelde voor om een werkgroep op te richten. Die werkgroep moest over de partijpolitieke grenzen heen, in 
samenspraak met de middenstand en de verenigingen, maatregelen opstellen om de gevolgen van de crisis te lijf te gaan.

De Lennikse handelaars en verenigingen worden hard getroffen 
door de lockdown als gevolg van het coronavirus. Sommige 
handelaars en zelfstandigen zagen hun verkoop stilvallen. 
Activiteiten van verenigingen waarvoor reeds kosten werden 
gemaakt of die dienden om hun kas te spijzen, worden afgelast.

Samen de kar trekken
“Het is nu dat meerderheid en oppositie elkaar moeten vinden 
in het belang van Lennik. Samen met vertegenwoordigers van 
de handel en de verenigingen moeten we de kar trekken om hen 
die van Lennik een bloeiende gemeente maken, te ondersteu-
nen”, vindt Van Vaerenbergh.

Politiek spelletje
En toch moest ook dit voorstel in Lennik een politiek spelletje 
worden. Open Vld en CD&V stemden tegen en dus verdween 
het voorstel van tafel … Tot het eind mei, rijkelijk laat dus, plots 
weer van onder het stof werd gehaald. Plots stelden Open Vld 
en CD&V voor om een brede werkgroep op te richten die het 
herstel in Lennik vorm moet geven.

Voorlopig geen SportKompas in Lennik
Tijdens de gemeenteraad van februari stelde raadslid Lien De Slagmeulder voor 
om het SportKompas aan te bieden aan de verschillende scholen. Dat is een 
oriëntatiehulpmiddel dat kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij het maken van een 
goede sportkeuze.

Dankzij SportKompas vinden kinderen gemakkelijker de weg naar de gepaste sportclub 
in hun gemeente en is er een beter gerichte instroom in de sportclubs. 
Dat zorgt uiteindelijk voor meer gemotiveerde en vaardige sporters en 
minder uitvallers.

Jammer genoeg ging de meerderheid niet in op haar voorstel. Het zal wel 
meegenomen worden naar de sportregio, zodat het hopelijk vandaaruit 
verder uitgerold kan worden naar onze Lennikse scholen.

Kinderen weten vaak nog niet welke sport 
ze graag doen. Het SportKompas kan hen 
helpen om een goede keuze te maken.

Gun Mignon geeft de fakkel door aan Peter Berckmans.

Het is nu dat meerderheid 
en oppositie elkaar moeten 
vinden in het belang van 
Lennik.” 

Kristien Van Vaerenbergh 
Fractievoorzitter

Jammer genoeg ging de meerderheid niet in op haar voorstel. Het zal wel 
meegenomen worden naar de sportregio, zodat het hopelijk vandaaruit 

Lien De Slagmeulder, gemeenteraadslid
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N-VA vraagt meer middelen voor politiezones in Halle-Vilvoorde
Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh uit Lennik dient in het parlement een resolutie in om meer middelen te eisen voor de 
politiezones in Halle-Vilvoorde. “Onze regio wordt bij de verdeling van de middelen ernstig benadeeld en dus zitten we met een 
tekort aan agenten. Ook de nabijheid van Brussel speelt daarbij een rol. Agenten worden in Brussel immers meer betaald dan in 
de rand errond”, zegt Van Vaerenbergh.

De politiemiddelen worden verdeeld op basis van de KUL-norm. Dat is een ingewikkelde formule die 
rekening houdt met diverse factoren waaronder bevolkingsgrootte en instroom van nieuwe inwoners.

Inhaalbeweging
“De gegevens zijn echter sinds 1999 niet meer geactualiseerd en dat is in het nadeel 
van Halle-Vilvoorde. Door onze ligging rond Brussel is de bevolking van Halle-
Vilvoorde de laatste 20 jaar immers sneller toegenomen dan in andere vergelijkbare 
regio’s. Op ons grondgebied is ook de internationale luchthaven van Zaventem 
aanwezig met bijhorende criminaliteit, gaande van zakkenrollers tot georganiseerde 
misdaad zoals drugstransport. Een inhaalbeweging dringt zich dan ook op, zodat 
Halle-Vilvoorde de middelen krijgt waar het recht op heeft. Die kunnen dan 
geïnvesteerd worden in meer agenten”, weet Kristien Van Vaerenbergh.

Oplossing voor loonkloof
Het aanwerven van agenten zelf is niet zo eenvoudig. Ook hier speelt de nabijheid 
van Brussel een rol. “Agenten in Brussel worden dankzij de Brusselpremie beter 
betaald dan agenten in Halle-Vilvoorde. Die loonkloof bemoeilijkt het aantrekken 
van geschikt personeel. Ook hiervoor zal een oplossing moeten uitgewerkt worden”, 
besluit Kamerlid Van Vaerenbergh.

Mijn Vlaamse vlag 
uithangen? Dit jaar 
meer dan ooit
Ja, ik hang op 11 juli steevast mijn 
Vlaamse vlag uit. Maar in tegenstelling 
tot andere jaren doe ik het deze keer met 
nog meer overtuiging.

Meer dan een jaar geleden trok u naar 
de stembus voor de samenstelling van 
het Vlaams en federaal parlement. Een 
Vlaamse Regering was snel gevormd.
Er werden weinig tot geen spelletjes 
gespeeld en ook de stoere verklaringen 
bleven achterwege. Het ging snel en effi-
ciënt en ook al herkennen sommigen zich 
niet in het programma van deze regering, 
Vlaanderen wordt bestuurd door een 
regering met ruime meerderheid in het 
Vlaams Parlement.

Federaal op het Belgische niveau 
daarentegen zit alles geblokkeerd. Er is 
een restregering die ongeveer een kwart 
van de zetels heeft in het parlement en 
alle vertrouwen bij de bevolking heeft 
verloren. Ondanks de coronacrisis lijkt er 
geen urgentie te zijn om een volwaardige 
regering te bouwen en worden volop 

politieke spelletjes gespeeld. De PS haalde 
in totaal 640.000 stemmen en 20 zetels. 
De N-VA haalde meer dan 1 miljoen 
stemmen maar slechts 25 zetels. 

En dus, door de vele bijzondere regeltjes 
van België, is het onmogelijk om een 
regering te vormen zonder PS, de derde 

grootste partij van België, maar wel mo-
gelijk om een regering te maken zonder 
de N-VA, de grootste partij van het land. 
Zo houdt een minderheid de meerder-
heid in een wurggreep. Zo absurd. Dit 
moet stoppen. Het Belgische systeem is 
continu nadelig voor de Vlaamse kiezer. 
Dit moet veranderen.

En dus vlagt N-VA Lennik met volle 
overtuiging op 11 juli. Meer Vlaanderen, 
minder België, dat is de toekomst. Doe 
geen moeite om de Belgische knopen te 
ontwarren, hak ze gewoon door. Geen 
oeverloze marathonvergaderingen meer 
met niet te begrijpen compromissen en 
powerpoints. Laat elke regio zijn beleid 
voeren en het zelf financieren. Vlaanderen 
is er klaar voor. Wij kunnen dat.

N-VA Lennik wenst u van harte een fijne 
Vlaamse feestdag.

Kristien Van Vaerenbergh
Gemeenteraadslid en federaal 
volksvertegenwoordiger

 Onze regio wordt bij de verdeling van de 
middelen ernstig benadeeld, met een tekort 
aan agenten tot gevolg. 

Hangt u ook uw Vlaamse Leeuw uit?
Dan krijgt u van N-VA Lennik een fi jne 
attentie!
Net als andere jaren beloont N-VA Lennik 
ook nu alle Lennikenaren die hun Vlaamse 
vlag uithangen op 11 juli. Samen kiezen 
we voor meer Vlaanderen en kleuren we
Lennik geel.
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart.
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen,
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt,

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren
economische steunmaatregelen
zoals de hinderpremie
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld
Franstalig België la
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

,5m


