SAMEN LENNIK KLEUR BLIJVEN GEVEN
Mevrouw de Volksvertegenwoordiger,
Geachte leden van het College, Gemeenteraad en OCMW-raad,
Geachte vertegenwoordigers van de andere politieke partijen in Lennik,
Geachte Leden van de gemeentelijke adviesraden,
Beste vrienden,

Ter gelegenheid van deze gezamenlijke feestelijke nieuwjaarsreceptie, houd ik er aan
jullie namens LENNIK 2000 en N-VA LENNIK een gezond, succesvol en boeiend 2012 toe
te wensen.
Het jaar 2012 is op politiek vlak een zeer belangrijk jaar.
De Gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 14 oktober 2012.
Het is de verkiezing die het dichtst bij de mensen staat, omdat mensen van bij ons en
rondom ons, democratisch zullen beslissen op welke wijze de verkozenen en hun
partijgenoten de komende zes jaren de gemeente Lennik zullen besturen, zullen inhoud
geven, ervoor zullen zorgen dat Lennik haar centrumfunctie in het Pajottenland zal
blijven behouden en dit met respect voor het eigen karakter van deze gemeente Lennik,
nl. groen en Vlaams.
Het zullen deze, door de Lennikenaren verkozen bestuurders zijn die Lennik kleur zullen
geven.
“SAMEN LENNIK KLEUR BLIJVEN GEVEN !“ is het thema van mijn toespraak vandaag.
LENNIK, een dorp gelegen in het hart van het Pajottenland, 8 750 inwoners, 3 000 ha
groot, uitgestrekt wegennet, meer dan 80 % agrarisch gebied, nog 72 actieve
landbouwers, het Kasteel van Gaasbeek – wellicht het mooiste kasteel in Vlaanderen –
op haar grondgebied, een Vredegerecht, Lennik heeft een jaar voor Brussel haar
marktrecht verkregen ( 976!), Frans-Jozef de Gronckel – uitvinder van de naam
Pajottenland – heeft hier gewoond, gewerkt, en het huidig gemeentehuis gebouwd, bijna
3 000 leerlingen lopen hier school, actief verenigingsleven, 3 muziekmaatschappijen,
een bloeiende kunstacademie, bruisende middenstand, een pracht van een groot
marktplein waar fier Prins, Trots van Brabant, in september 1992 op zijn sokkel werd
gezet en waarbij we op 9 september 2012 hier grootse festiviteiten organiseren n.a.v.
de 20-jarige herdenking van deze gebeurtenis.
Dit Lennik verdient ‘gekleurd’ te worden.
Dit Lennik verdient verkozenen die zich dagdagelijks inspannen voor het welzijn van
onze bevolking en haar structuren.
Dit Lennik verdient goed bestuurd te worden.
Dit Lennik willen wij kleur blijven geven.
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KLEUR BLIJVEN GEVEN
Het werkwoord ‘Blijven’ houdt in dat men er in het verleden reeds mee gestart is.
Onze groep geeft al sinds 1 januari 1983 kleur aan deze gemeente.
Indertijd onder de vlag van de Volksunie-Lennik en sinds 1 januari 1995 onder
LENNIK2000.
Enkel gedurende de periode van 1 januari 1995 tot 31 december 2000 zaten we in de
oppositie. De ingewijden kennen de wansmakelijke oorzaak hiervan; ik kom op deze
menselijke ontgoocheling hier niet terug.
We zullen dus met deze groep gedurende de voorbije 30 jaren, 24 jaren
bestuursverantwoordelijkheid hebben gedragen.
Heel deze periode hebben we op geen enkel ogenblik onze verantwoordelijkheid
ontlopen, doch steeds in de bres gestaan voor onze gemeente, en niet de minste of
gemakkelijkste of de minder intensieve portefeuilles beheerd.

Hierbij hebben we steeds oog gehad voor het eigen karakter van onze gemeente en voor
haar bevolking, werd er niet stil gestaan, doch werd steeds gezocht naar toekomstgerichte vernieuwing.
Uit een universitaire studie van enkele jaren geleden en waarbij een 35 welzijnsparameters werden geanalyseerd, blijkt dat Lennik tot de top in Vlaanderen behoort op
het vlak van levenskwaliteit.
Hier hebben wij een belangrijke inbreng in gehad.
Gedurende onze 24 jaar lange bestuursperiode hebben wij niet stilgezeten, doch onze
dagdagelijkse verantwoordelijkheid genomen om van Lennik een aangename en
moderne gemeente te maken waar het goed is te wonen, te werken en te leven.

Ik som hierbij enkele voorbeelden van toekomstgerichte realisaties op waarbij wij
gedurende deze 24 jaar lange bestuursperiode niet alleen aan de basis hebben gelegen,
doch eveneens voor de uitvoering hebben gezorgd:
-

-

aankoop van de oude trambedding tussen SKLennik en SMLennik waardoor
menige wandelaar, fietser of de schoolgaande jeugd op een veilige wijze van de
ene kern naar de andere kan gaan
opstarten van de plaatselijke gemeentelijke bibliotheek
inrichten van de pastorietuin in Gaasbeek
herstel en aanleg van het kilometerslange wegennet
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-

-

-

aanleg van het Marktplein, Masiusplein en de omgeving
1000 parkeerplaatsen binnen een straal van nauwelijks 150 m vanaf het
gemeentehuis
opstellen van cultuurbeleidsplannen, jeugdbeleidsplannen, milieubeleidsplannen,
niet met slechts enkele , doch met tientallen actiepunten waarvan de realisatie tot
gevolg heeft gehad dat de gemeente jaarlijks vanwege de Vlaamse Overheid
duizenden euro’s subsidies ontvangt.
aanleg van een Wandelknooppuntennetwerk over een afstand van 50 km, een
voorbeeld voor het Pajottenland dat nu navolging krijgt in de naburige
gemeenten
serviceflats Den Bleek, en aankoop van gebouwen die nu in de uitvoeringsfase
zitten met het oog op de inrichting van sociale appartementen.
Een gezonde OCMW-werking met tal van realisaties en steeds inspelend op de
vernieuwende wetgeving.
Winnaar van de Radio 2-wedstrijd in de provincie Vlaams-Brabant met het
kunstwerk Dansant
enz., enz.

Dit zijn geen eenvoudige dossiers, doch zij vereisen inzet, werkkracht,
informatievergaring , heel veel overleg en dikwijls avondlijke vergaderingen.
Aanwezig op bijna al de Lennikse evenementen om het kloppend hart te voelen van onze
Lennikenaren en te luisteren naar hun opmerkingen, voorstellen en adviezen.
Gemeenteraadslid zijn is een ‘werkwoord’ en dat verliezen sommigen maar al te vaak
uit het oog.

Al deze projecten hebben we uiteraard niet alleen gerealiseerd. Hiervoor konden we
steunen op de expertise van de gemeente-ambtenaren en van de leden van de
adviesgroepen.
De nadruk lag hierbij steeds op ‘SAMEN’, reden waarom we in het verleden de
bestaande adviesgroepen inzake cultuur, jeugd, milieu en sport, hebben uitgebreid met
een Seniorenraad, een Sociale adviesraad, een Voetwegencommissie, een Gemeentelijke
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en een toeristische dienst.
Steeds hebben we kleur bekend, steeds zijn we voor onze visie en realisaties durven
uitkomen en zijn we ze blijven verdedigen.
Doch niet alleen dat, ook in onze relaties met andere politieke bestuursfracties hebben
we steeds woord gehouden, hebben we ons aan de genomen beslissingen gehouden en
hebben we met onze coalitiepartners correct gehandeld.
Hiervan hebben we in het verleden steeds een erezaak gemaakt en dit zullen we ook in
de toekomst verder blijven doen.
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‘SAMEN’ LENNIK KLEUR BLIJVEN GEVEN !
VIS UNITA FORTIOR !
Vereende krachten zijn sterker.

LENNIK 2000 / LENNIK² zal in kartel met de N-VA deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.

LENNIK 2000 werd in 1994 samen met mensen van de toenmalige Volksunie,
onafhankelijke mensen uit ondermeer het verenigingsleven en mensen uit de sociale
beweging als Lennikse partij boven de doopvont gehouden.
Het is een lokale groep, partijpolitiek onafhankelijk waarin mensen van over geheel
Lennik, met diverse achtergronden en aandachtspunten, samenwerken rond een
gemeenschappelijk, vernieuwend en opbouwend project, precies op maat van onze
gemeente.
De laatste 12 jaar hebben zij op gemeentelijk vlak bestuursverantwoordelijkheid
gedragen.
Vanaf vandaag zal de naam LENNIK2000 echter ophouden te bestaan en wordt er
gekozen voor een nieuwe naam LENNIK KWADRAAT en een nieuw logo waarmede wij
aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen deelnemen.

De N-VA is een jonge partij, in 2001 ontstaan uit de toenmalige Volksunie die in 1954
was opgericht, die vorm geeft aan een modern, toekomstgericht en democratisch
Vlaams-nationalisme. Vrij en verantwoordelijk, los van drukkingsgroepen, complexloos
Vlaams en open op de wereld, ongebonden en consequent.
De N-VA LENNIK werd nog niet lang geleden opgericht en heeft zich eveneens tot doel
gesteld de gemeente mee te besturen.

Beide hebben op gemeentelijk vlak dezelfde uitgangspunten : Lennik besturen met
respect voor het eigen karakter van deze gemeente, nl. centrumfunctie in de brede regio,
bloeiende middenstand, actief verenigingsleven, veel jeugd, aandacht voor ouder
wordende mensen, én Groen en Vlaams.
Een landelijke, groene gemeente, een Vlaamse gemeente gelegen op amper 10 km van de
Brussel-agglomeratie. Gastvrij doch terecht respect opeisend voor haar identiteit.
De korte afstand tot Brussel noodzaakt ons om dagdagelijks desbetreffend onze
verantwoordelijkheid op te nemen, in onze buurt, op de straat, in de winkels, bij het te
huur of te koop stellen van gebouwen, op het gemeentehuis.
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Wij, LENNIK² en N-VA LENNIK, willen er samen voor gaan.
Dit zal niet eenvoudig zijn. Zoals het er nu voor staat, zullen minstens 6 lijsten aan de
gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Zij zullen op basis van de verkiezingsuitslag de
19 zetels verdelen.
We geloven echter in onze reële kansen en zijn er echter van overtuigd dat we ook na de
verkiezingen van oktober 2012, de gemeente Lennik samen, LENNIK² en N-VA LENNIK,
kleur zullen blijven geven en, met het vertrouwen van de Lennikse kiezer, deze
gemeente verder zullen blijven besturen.
Immers, als de wortel diep zit, hoef je de wind niet te vrezen.
Zoals een vooraanstaand Vlaams politicus nog niet zo lang geleden heeft gezegd:
Nil volentibus arduum - Niets is onmogelijk voor zij die willen !
Lennik, 15/01/2012
Geert DE CUYPER
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