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Lijst 9
Geef je steun een 
meerwaarde door 

meerdere kandidaten 
op éénzelfde lijst 

uw voorkeursstem 
te geven.
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Beste Lennikenaar,

De voorbije zes jaar ten dienste van Lennik en haar inwoners waren voor mij een zeer boeiende periode. Daarom ben 
ik dankbaar voor het vertrouwen waarmee ik in 2001 aan de slag kon gaan.

Binnen het schepencollege was ik bevoegd voor milieu, cultuur, jeugd en recreatie, bibliotheek, sociale zaken, groen 
en voetwegen.

Samen met alle leden van de verschillende gemeentelijke adviesorganen en de medewerkers in het gemeentehuis, 
samen met de verenigingen, de leden van de raad en het college én – niet in het minst – dankzij de volle steun van 
mijn vrouw en drie zonen, kon er op al deze terreinen heel wat voor Lennik gerealiseerd worden.

Vernieuwend waren bijvoorbeeld de vele cultuuruitstappen naar Brussel, Dilbeek, Ninove, Halle, Ternat, de samen-
werking met het Kasteel van Gaasbeek – denk aan de actie kasteel-gratis-voor-Lennikenaren -, de renovatie van de 
pastorietuin te Gaasbeek, de monumentenbordjes en de intergemeentelijke samenwerking rond het Pajotse erfgoed.

Veelvuldig waren de activiteiten georganiseerd met de jeugdbewegingen en de scholen: herinner u ondermeer de 
aanleg van de geboorteboomgaard te Eizeringen, het H.C.Andersenproject met alle scholen, de acties rond de wil-
genhutten en de schuilplaatsen voor dieren.

Mijn interesse voor jeugd en recreatie leidde ondermeer tot de aanleg van lummelplaatsen, de plaatsing van aan-
plakzuilen, de aanleg van een skatepark, de opvolging van het BPA voor sport- en jeugdinfrastructuur en (weldra) de 
aankoop van de voetbalterreinen voor onze sportclubs.

Ook voor milieu kon ik mij ten volle inzetten: herinplanting containerpark, organisatie fruithappening, plaatsing blik-
vangers en zitbanken, aanleg poelen, erosiebestrijdingsplan, aanplant van hagen en houtkanten … zijn hiervan blij-
vende getuigen voor de komende generaties.

Veel energie ging de voorbije jaren ook naar het herstellen van de vele Lennikse wandelwegen en het opstellen van 
een voetwegenknooppuntenplan, zowaar uniek voor het Pajottenland.

Ook binnen onze Openbare Bibliotheek kon er met de steun van velen heel wat gerealiseerd worden zowel wat de 
infrastructuur als wat de dagelijkse werking aangaat.

Tenslotte kwamen de voorbije jaren zowel de Sociale Adviesraad als de Senioren-
raad tot stand, met aandacht voor ontspanning (seniorensportdag) en informatie-
namiddagen.

En zoveel andere dossiers zijn in voorbereiding en wil ik met uw goedkeuring de 
komende 6 jaar tot voltooiing brengen. Er zijn tal van nieuwe ideeën in voorberei-
ding. Op de laatste bladzijde toon ik u hiervan graag een overzicht.

Met uw vertrouwen en uw stem voor LENNIK 2000 wil ik met volle moed ook deze 
projecten voor Lennik tot een goed einde brengen.

Met dank bij voorbaat voor uw steun en uw stem op zondag 8 oktober .

                                                                                                       Geert DE CUYPER

WAT LIGT ER KLAAR VOOR UITVOERING ?

•  Woordcentrum in Gaasbeek
•  kleine waterzuiveringsinstallatie in Opperbusingen 
 en Poelstraat
•  uitwerking erosiebestrijdingsplan
•  aanleg speelbos
•  aanleg Dekenijtuin in Sint-Kwintens-Lennik
•  uitwerking wandelwegennetwerk
•  ...

WELKE IDEEEN ZIJN IN VOORBEREIDING ?

•  uitbouw sociaal huis
•  cultuurnamiddagen voor senioren
•  milieuprojecten met scholen
•  multifunctioneel sportveld
•  gedichtendag (i.s.m. scholen en jeugd)
•  aankoop verplaatsbare kiosk ter uitvoering 
 van concerten in deelgemeenten
•  oprichting Erfgoedcentrum
•  kindergemeenteraad
•  scholenzangfeest
•  tweejaarlijkse fruithappening
•  verwerven van groene ruimtes
•  Lennikse jeugdpas en Lennikse seniorenpas
•  ...

zie ons volledig verkiezingsprogramma

SAMEN LENNIK KLEUR GEVEN
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1. Inhuldiging aanplakzuil

2. Tour de Force (theater)

3. Voorstelling Woordcentrum

4. Onthulling schilderij De Gronckel

5. Cultuuruitstap naar Bozar

6. Inhuldiging waterpomp in Schepenbank

7. Elf-juliviering in Kasteel van Gaasbeek

8. Concert in Melkerij van Gaasbeek

9. Tentoonstelling Wakker Lennik

10. Voorstelling Jeugdwerk-

 beleidsplan 2005 - 2006

11. Cultuuruitstap naar Bozar

1. Wilgenhutten

2. Geboorteboomgaard

3. Beestentorens

4. Lummelplaatsen

5. Educatief wandelpad

6. Blikkenvangers

7. Vogelnestkastjes

8. Pastorietuin Gaasbeek

9. Wegwijzers wandelnetwerk
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Cultuur - Jeugd Milieu - Voetwegen


