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Meerderheid weigert invoering
‘vreemdelingentaks’
Nadat eerder onder meer Aalst, Lubbeek
en Antwerpen een vreemdelingentaks
invoerden agendeerde het Vlaams
Belang het item op de Lennikse
gemeenteraad. De meerderheid had er
echter geen oren naar.

De administratie rond verblijfskaarten
is een pak complexer dan voor
identiteitskaarten van eigen onderdanen
en dat zorgt voor een bijkomende werklast
voor de lokale besturen, wat deze nieuwe
taks meteen ook rechtvaardigt.

Hoe kortzichtig kun je als meerderheid
zijn om een voorstel dat de Lennikenaar
ten goede komt te negeren en weg te
stemmen. We spreken immers over
een bedrag van ongeveer 20.000 euro
misgelopen opbrengsten.

Sinds
enkele
maanden
kunnen
gemeentebesturen een taks vragen voor
het vernieuwen, verlengen of vervangen
van de verblijfsvergunningen. Deze
zogeheten 'vreemdelingentaks' werd al
in een aantal gemeenten ingevoerd maar
vooralsnog zal dat niet het geval zijn in
Lennik. Concreet moeten vreemdelingen
50 euro betalen voor een inschrijving in
het vreemdelingenregister. In Lennik zou
het om 396 personen gaan.

Onrechtvaardig
Het Vlaams Belang drong er dan ook
op aan dat de gemeente Lennik deze
vergoeding
of
vreemdelingentaks
eveneens toepast en zo rechtvaardigheid
geschied tussen de inwoners en de
nieuwkomers. Het is immers allesbehalve
logisch dat wij als inwoners van Lennik
dergelijke taksen dienen te betalen en dat
vreemdelingen ervan vrijgesteld worden.

Filip Rooselaers,
afdelingsvoorzitter - gemeenteraadslid

Op de gemeenteraad stelde uw dienaar
voor om de toepassing te vragen van
deze sinds maart 2017 van kracht zijnde
wettelijke vergoeding aan erkende
vluchtelingen.

De meerderheid was ons standpunt
echter niet genegen en stemde dit prompt
weg met het excuus dat “de sop de kolen
niet waard was omdat de hoeveelheid
vreemdelingen beperkt is.”

Subsidies voor gemeenten
Gemeenten die voor 1 december 2016
instapten in het ‘Omgevingsloket’,
kunnen beroep doen op een éénmalige
subsidie van 12.500 euro. Die
subsidiebehandeling heeft betrekking
op de Digitale Bouwaaanvraag.
De gemeente Lennik kon deze subsidie
eenvoudig verkrijgen door een mail te
sturen naar RWO (dienst Ruimtelijke
Ordening), en dit voor 1 december 2016.
Vanaf de start van de omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning)
op 23 februari 2017, geldt een andere
subsidieregeling. De gemeente ontvangt
een basissubsidie van 3000 euro.
Deze kan verhoogd worden met
4500 indien de gemeente in de
eerste zes maanden na de start van de
omgevingsvergunning aansluit.

Kortom, de gemeente ontvangt een
subsidie van 7500 euro indien zij aansloot
voor 23 augustus 2017.
Deze meerderheid heeft blijkbaar geld
genoeg want zij vonden het niet nodig
om deze subsidie aan te vragen.
Opnieuw geld verloren.
Greta Thomas, bestuurslid

Collegialiteit op z'n best
Op de zitting van 11 april 2017
besliste het college van burgemeester
en schepenen om de kosten verbonden
aan de gsm en de internetverbinding
van de gemeentesecretaris aan te
rekenen.
Sinds maart 2015 komt de
gemeente tussen in de kosten van dit
gemeentepersoneelslid maar wegens
langdurige ziekte (3 maanden) vindt het
college de tussenkomst niet meer nodig
en mag de secretaris deze beroepskosten
zelf vergoeden. We spreken hier over
een bedrag van 97 euro per maand.

Wetende dat er binnen de gemeente
maandelijks tienduizenden euro gaan
naar asiel- en leefloners, vinden wij dit
een spijtige zaak.
Voor een college is dit qua collegialiteit
uiterst opmerkelijk. De persoon die hun
beleid dient over te brengen naar het
gemeentepersoneel wordt zo onnodig
te kijk gezet. Dit is anti-collegialiteit
ten top, wat de goede sfeer binnen de
groep zeker niet ten goede komt.
Jürgen Vandeweyer, bestuurslid

Wist je dat?
Toegewezen asielzoekers nu ook
gratis psychologische hulp met een
bijhorende tolk krijgen. Op één
kadootje meer, na de zovele, steekt
het niet.
Omdat deze nieuwe inwoners
het sorteren niet machtig zijn,
worden er voor hen, net als voor de
gemeentediensten en het OCMW
trouwens, gele vuilzakken van
de gemeente Lennik GRATIS ter
beschikking gesteld waar alles in
mag. Kwestie van hen te integreren
in onze maatschappij. Wij weten
ondertussen welk bedrag de
verschillende soorten vuilzakken
ons jaarlijks kosten.
Een Afghaanse asielzoeker met
' subsidiaire bescherming ' had
zich in Lennik gevestigd bij een
huisjesmelker die illegaal kamers
verhuurde. De gemeente liet
deze overtreding toe en hierdoor
werd het OCMW veroordeeld
tot het betalen van het leefloon,
een installatiepremie en de
rechtsplegingsvergoeding.
Ook
in beroep werd deze uitspraak
bevestigd en diende het OCMW de
kosten te betalen: 5.661 euro. Goed
bezig, niet waar?
Het gemeentebestuur heeft in zijn
budget 2017 voor 150.000 euro aan
verfraaiingswerken voorzien voor
het Marktplein. Wat, hoe en wie,
is nog een vraag voor de komende
jaren.
De start van de werken aan de
Schapenstraat in Sint Martens
Lennik is voorzien eind 2018,
maar het budget hiervoor staat
pas ingeschreven in 2020. Welke
aannemer werkt in 2018 om betaald
te worden in 2020?

Achter deze muren is niet alles even fraai...

Bart Van Laethem, bestuurslid

Brandweerkazerneklucht: deel 1
Het lijkt wel een titel voor een
stripalbum van “Suske en Wiske” maar
het is spijtig genoeg werkelijkheid.
De
bestuursmeerderheid
van onze gemeente heeft op
onderhandelingsgebied en financiële
bemiddeling nog een heel lange weg af
te leggen.
Uit een persartikel dat eind vorig
jaar verscheen vernamen wij dat de
gemeenten Galmaarden, Bever en Herne
de brandweerkazerne in Tollembeek
verkochten aan de brandweerzone voor
een bedrag van 2.096.555 euro. Voor
deze voorpost van de brandweer Lennik
hadden de gemeente Galmaarden,
Bever en Herne zich akkoord verklaard
om de gezamenlijke investering ten
laste te nemen volgens een afgesproken
verdeelsleutel. En Lennik? 0,00%
Na inzage van een heel sumier dossier
over deze zaak op de gemeentelijke dienst
Financiën blijkt dat de gemeente Lennik
geen geld heeft ontvangen omdat zij, bij
hun zeggen, nooit betrokken partij zou
zijn geweest in de gezamelijke investering.
Milquet
Uit enkele vroegere persartikels kan
men opmaken dat de gemeente Lennik

eveneens betrokken partij was omdat zij
mee investeerde in de exploitatie van deze
voorpost.
" 30/10/2013 : De voorpost van de
Lennikse brandweer in Tollembeek is
een interessante post waar adequaat kan
worden uitgerukt. Het was Luk Van Biesen
(Open VLD), volksvertegenwoordiger,
die om een evaluatie vroeg van de
brandweervoorpost in Tollembeek, aan
minister van Binnenlandse Zaken Joëlle
Milquet ( CDH). "
Het antwoord van de minister hierin is
duidelijk.
"Minister Milquet kan volgens eigen
zeggen geen oordeel vellen over de post van
Tollembeek omdat het een vooruitgeschoven
post is van het korps in Lennik en de
organisatie ervan volledig in handen is van
het gemeentebestuur en de korpsleiding van
Lennik."
Dit bestuur heeft dus een mooie kans om
zijn uitgaven te kunnen recupereren laten
schieten. Er was nochtans geweten welke
kostprijs van manschappen en welke
kostprijs voor dagelijks huishoudelijk
materieel er gedurende de jaren was in
geïnvesteerd.

Onkunde
Waarom dit bestuur zich niet mee
geëngageerd heeft bij deze verkoop om zo
een deel van de verkoopsom te kunnen
verkrijgen en waarom dit bestuur zich
niet meer bezig heeft gehouden met
deze zaak, wetende dat bij verkoop het
ingepompte geld verloren is, getuigt van
totale onkunde.
Blijkbaar zou, volgens de burgemeester,
de gemeente Lennik een bedrag
van ongeveer 300.000 euro moeten
terugkrijgen maar dat werd niet formeel
bekrachtigd. Geld dat er dus pas zal
komen na onderhandelingen. De blinde
heeft er alvast een goed oog in.

Brandweerkazerneklucht: deel 2
Op de gemeenteraad van 26
september 2016 keurde de
meerderheid de aankoop van
een perceel grond langsheen de
Assesteenweg te Lennik goed
welke zou gebruikt worden
voor de herlokalisatie van de
brandweerkazerne en/of voor
een ander openbaar nut.
De hoofdzaak voor de aankoop
van deze grond, aankoopbedrag
85.000 euro + registratiekosten,
zou effectief zijn voor het
oprichten van de nieuwe
brandweerkazerne zoals voorzien
in het meerjarenplan.
Op 24 juni 2017, 9 maanden na de
aankoop van de grond, verschijnt een

bouwdossiers samen te stellen
en de nieuwe kazerne hoopt te
betrekken in 2019.
Het bestuur van Lennik
is
nochtans
bij
de
onderhandelingen betrokken en
heeft dus weer niets voor mekaar
gekregen. Ze hebben dus een
grond gekocht waar niets mee
gebeurt. Na verloop van tijd
wordt deze grond waarschijnlijk
met veel verlies terug verkocht.
artikel in de krant waarin wordt gemeld
dat de brandweerzone de voormalige
Peugeot-garage in Eizeringen heeft
gekocht voor 2,9 miljoen euro, er
reeds een architect is aangesteld om de

Het bestuur heeft dus opnieuw
financieel geblunderd. Grond
gekocht zonder resultaat en financieel
moeten tussenkomen in de aankoop
van de Peugeot-garage. Dàt moet je
kunnen!

“Verrassende ideeën”

Traagste groeier

- Het Laatste Nieuws -

Terwijl N-VA-minister Johan Van
Overtveldt zich om de haverklap op de borst klopt met de
economische groei van ons
land, blijkt uit cijfers van Eurostat dat België de traagste
groeier is van de eurozone.
Zelfs Portugal, Spanje en Italië
geven ons het nakijken. Ook
de jobcreatie, de topprioriteit van de federale regering, is kleiner dan in de
rest van de eurozone.

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid.
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete
oplossingen aan en formuleert een helder
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar
de politieke strijd van de komende twintig
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.
Dit boek zet aan tot actie.
Neem de toekomst in eigen handen!

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

Belgenfabriek draait verder

Voordeelkaart
Nog steeds kan een vreemdeling
die in Vlaanderen woont ‘Belg’

worden zonder één woord Nederlands te spreken. Bovendien wordt
de dubbele nationaliteit nog altijd
toegestaan en hoeft de ‘kandidaatBelg’ niet eens te slagen voor een
burgerschapsexamen. Door deze
lakse politiek wordt de nationaliteit
feitelijk gedegradeerd tot een voordeelkaart voor de nv België.
Het Vlaams Belang wil dat eindelijk duidelijke en strikte voorwaarden verbonden worden aan het
verwerven van de nationaliteit.
Net zoals in de school de diploma’s niet worden uitgereikt aan
het begin van het schooljaar, maar
pas nadat de examens succesvol

Kies samen met het Vlaams Belang
naar
een
g
van
0468 22 11 33 en ont
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 SMS “Info + naam en adres”

werden afgelegd, dient de nationaliteit de bekroning te zijn van
een geslaagd integratieproces en
niet omgekeerd.

Nieuwe Belgen

Alle hoeraberichten ten spijt, blijft
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onverminderd verder draaien. Vorig jaar
kregen niet minder dan 41.459
vreemdelingen een Belgische identiteitskaart in de schoot geworpen. Dat
is een stijging van liefst 58 procent
in vergelijking met het jaar voordien
en meteen het hoogste aantal sinds
2002. Deze evolutie hoeft niet te
verbazen. De voorwaarden om een
Belgische identiteitskaart te bemachtigen, zijn immers extreem laks.
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26.238
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voor onze toekomst!
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