LENNIK2000 wordt LENNIK² (LENNIK Kwadraat)
Lennikse bestuurspartij kiest nieuwe naam en logo!

Een partij die zich niet regelmatig evalueert, zich niet in vraag stelt, zich niet openstelt voor kritiek en
nieuwe ideeën en die niet kijkt naar de toekomst is een partij die zich inkapselt in een logge organisatie
en steeds overtuigd is van zijn eigen gelijk. Veel inventieve ideeën en vernieuwende inzichten worden in
dergelijke partijen de kop ingeduwd en verzuring wordt er een standaard.
In de schoot van LENNIK2000 wordt regelmatig de denkoefening gehouden of we “goed bezig “ zijn.
Naast het inhoudelijke, zijn we ook reeds geruime tijd bezig of onze “verpakking” nog wel hedendaags is
en/of we er na meer dan 18 jaar niet aan toe zijn om onze naam aan te passen.
De naam LENNIK2000 heeft zijn historiek en waarde, maar toch denken we dat in het jaar 2012 we nog
moeilijk die “2000” kunnen blijven gebruiken. Voor de Lennikenaren die de historiek niet kennen, en
zeker ook voor nieuwe inwoners en kiezers in Lennik, is het ook niet vanzelfsprekend.

De naam LENNIK2000 ontstond omdat we in 1994 tot doel hadden om met ons open project aan de
Lennikenaren iets nieuws te brengen, om een nieuwe partijvisie, om een nieuw politiek project aan te
bieden voor het jaar 2000 voor de Lennikenaren en de gemeente Lennik.
Het jaar 2000 - een nieuw Millennium, het jaar voor het begin van de grote verandering.

Samen met mensen van de toenmalige Volksunie, onafhankelijke mensen uit ondermeer het Lennikse
verenigingsleven en mensen uit de sociale beweging werd de partij boven de doopvont gehouden.
Steeds behielden we onze dynamiek en bleven we onze beginselen indachtig.
Na 18 jaar zijn we evenwel van mening dat de naam LENNIK2000 zijn “houdbaarheidsdatum” heeft
overschreden en begonnen we na te gaan welke naam een volwaardige vervanger en opvolger zou zijn,
die beter en duidelijker uitdrukt waarvoor onze partij staat.
Nu met de verkiezing van ons nieuw bestuur leek ons het beste moment aangebroken om met deze
nieuwe naam het verkiezingsjaar in te gaan.
De gekozen nieuwe naam werd

LENNIK²

of LENNIK KWADRAAT.

Waar komt de naam LENNIK² (LENNIK KWADRAAT) vandaan?
We vonden het essentieel dat de naam ‘LENNIK’ de basis moest blijven in de nieuwe naam. Ook moest
de herkenbaarheid blijven en daarom behielden we ook de 2, doch laten de drie nullen vallen.
Met de naam LENNIK willen we er nogmaals op wijzen dat voor ons de belangen van Lennik en zijn
inwoners prioritair zijn.
Met het ‘kwadraat’ willen we er op duiden dat we inzetten op de meerwaarde door samenwerking.
Een sterke lokale samenwerking van voormalige VU-mensen, zowel zonder als mét een NVA-lidkaart, en
diverse onafhankelijke Lennikenaren;
een bundeling die klaar is om uit te groeien tot de krachtigste speler in het Lennikse politieke leven!

Met “KWADRAAT” willen we ook aanduiden: het vermenigvuldigen van de waarde en troeven van onze
gemeente, maar evenzeer van de eigen inzichten, de ervaring, de talenten en sterktes van de mensen
die zich engageren en willen engageren bij LENNIK² (LENNIK KWADRAAT).

Naast de vernieuwde naam wordt ook hierbij ons nieuw logo voorgesteld. We vonden het noodzakelijk
om een duidelijke merknaam te hebben en zullen die dan ook vanaf nu consequent zo gebruiken. We
blijven trouw aan de ideeën van LENNIK2000. Door de verandering van naam willen we dus geen
afbreuk maken aan ons verleden, integendeel!
LENNIK² wil een stuwende politieke beweging in Lennik en aanbrenger van vernieuwende ideeën
blijven.

* Het nieuwste infoblad van LENNIK², dat eerstdaags in de Lennikse brievenbussen zit, staat helemaal in
het teken van de nieuwe naam, logo en stijl. Het start heel opmerkelijk met een duidelijk verouderde
”valse” voorpagina, maar wie het infoblad openslaat, komt op de nieuwe voorpagina terecht, en vindt
verder alle uitleg over de vernieuwingen.

** Zoals al eerder bekendgemaakt, hebben de beide besturen van Lennik² en N-VA Lennik gekozen om
de krachten te bundelen en samen met een tweeledige lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober 2012 te gaan. (De naam van de lijst wordt allicht een combinatie van de namen van beide
partijen).

LENNIK, PERSCONFERENTIE 14/01/2012.

Uittreksel uit het huishoudelijk reglement van LENNIK² (recente tekstversie 2011).

DOEL

1.1
LENNIK 2000 / LENNIK² is een lokale groep, politiek 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.

1.2
Deze open lijst kandideert bij de lokale verkiezingen, en zet zich in, pragmatisch en op duurzame wijze,
voor een hoge leefkwaliteit in een sociaal, gastvrij, bruisend, groen en Vlaams Lennik.
Met het betrekken van onafhankelijke Lennikenaren bij het gemeentelijk beleid, wil LENNIK 2000 /
LENNIK² een democratisch alternatief zijn, en precies de Lennikse belangen voorop stellen.

