
WOORDCENTRUM

Als dank voor de inzet van Lennikenaren in één of andere gemeentelijke adviesraad
werd door het gemeentebestuur een concert aangeboden aan deze personen met de

Brassband Bacchus uit Sint-Martens-Lennik.
Het werd zeer gesmaakt. Enkele sfeerbeelden in de “Oude Melkerij van Gaasbeek”

Tijdens dezelfde speech onthulde Schepen van Cultuur Geert
De Cuyper de plannen voor een Woordcentrum achter de
gemeenschapslokalen te Gaasbeek.

“Lennik is een unieke gemeente. Wij hebben een zeer bloei-
ende Muziekacademie waarvan het leerlingenaantal dit jaar
gevoelig is gestegen en waarin tevens een afdeling “Woord”
is ondergebracht. Daarnaast lopen er meer dan 2500 kinde-
ren school in Lennik en zijn er praktisch alle schoolnetten
georganiseerd : gemeentelijk onderwijs, gemeenschapsonder-
wijs en vrij onderwijs. Lennik heeft eveneens een zeer bloei-
ende jeugdwerkactiviteit : meer dan 500 jongeren zijn lid van
een Lennikse jeugdbeweging. Tenslotte heeft Lennik onder
haar inwoners mensen wonen die met “woord” dagdagelijks
bezig zijn zoals Josse De Pauw, Hugo De Greef, Ivo Van
Strijtem en anderen. Al deze elementen hebben ons ertoe aan-
gezet om de mogelijkheden te onderzoeken van de bouw van
een kleine toneel-en concertzaal op de binnenkoer van het
vroegere gemeentehuis van Gaasbeek dat plaats zou bieden
aan ongeveer 170 personen. Voor de realisatie van dit project
werd beroep gedaan op de “Vlaamse bouwmeester”, deeluit-
makend van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Deze publiceert jaarlijks twee oproepen waarin al de steden
en gemeenten die het wensen hun project kort omschrijven.
Al deze projecten worden gebundeld en verzonden naar
architecten in Vlaanderen en Nederland. De architecten die
in een op meerdere project geïnteresseerd zijn, kunnen hierop
inschrijven. De “zomeroproep” werd eind augustus afgeslo-
ten en men heeft ons meegedeeld dat 117 architecten op ons
project in Gaasbeek hebben ingeschreven en bereid zijn dit
verder uit te werken.

In de loop van de maand december zal de Vlaamse
Bouwmeester een 15-tal projecten weerhouden die dan zullen
worden voorgelegd aan een gemeentelijke commissie. Deze
commissie zal op haar beurt vijf projecten uitkiezen. De
architecten van deze vijf ontwerpen hebben dan de mogelijk-
heid om hun plannen verder uit te werken. Uiteindelijk zal in
de zomer volgend jaar door de gemeentelijke commissie één
ontwerp worden uitgekozen. Het is dan ook de bedoeling dat
in het najaar 2005 of in het voorjaar 2006 met de bouw
wordt gestart.” De schepen besloot : “We zullen u tijdig op
de hoogte brengen van de evolutie van dit project”.

VOOR DE LENNIKENAREN GELEZEN IN...
“PERSPECTIVES FRANCOPHONES”,

HET PARTIJBLAD VAN DE FDF
Terwijl iedereen de mond vol heeft over verdraagzaamheid en
dialoog is het doorbladeren van het partijblad van het  FDF
zeer verhelderend om te zien hoe sommige franstaligen deze
ingesteldheid uitstralen. Het oktobernummer van dit blad
besteed niet minder dan 6 bladzijden aan de eis van de
Vlaamse burgemeesters voor de splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde en de splitsing van het gerechtelijk
arrondisement.

Het FDF stelt als tegeneis de uitbreiding  van het gewest
Brussel en de feitelijke ontbinding van het arrondissement.
Om hun argumentatie te versterken pakken ze met cijfers uit,
zonder ook maar enige bron te vermelden en dus te rang-
schikken onder de fabeltjes, over de aanwezigheid van frans-
taligen in Halle-Vilvoorde. Zo kunnen we in dit blaadje leren
dat de gemeente Beersel tussen de 40 en 49% franstalige
inwoners zou hebben. Overijse en Zaventem tussen de 30 en
39%. Onze buurgemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek
tussen de 20 en 29% en Lennik samen met Ternat, Asse,
Merchtem, Meise, Grimbergen, Machelen, Hoeilaart en
Vilvoorde tussen de 10 en 19%. Zoals verwacht pakken ze
ook uit met de uitslag van de gemanipuleerde verkiezingsuit-
slag van de verkiezingen van vorig jaar, waarbij het aantal
stemmers op de franstalige partijen plots de hoogte inschoten
dankzij stemmen uit het buitenland.

Klaarblijkelijk hebben de tenoren van het FDF, dat notabene
deel uitmaakt van de regeringspartij “Mouvement
Réformateur”, nog steeds niet begrepen dat de taalgrenzen
voor ééns en voor altijd zijn vastgelegd en Vlaanderen niet
bereid is om nog één of andere toegeving te doen. Het toe-
staan van taalfaciliteiten in de zes randgemeenten door de
Vlamingen uitdovend toegestaan, zodat anderstaligen zich

konden aanpassen aan een Nederlandstalige gemeente, werd
al vlug als een eeuwigdurend recht beschouwd door de frans-
talige inwijkelingen. Met de gevolgen die we nu zien.

De franstaligen moeten voor ééns en voor altijd begrijpen dat
we in een federaal België wonen en Halle-Vilvoorde behoort
tot het ééntalige Vlaamse gewest en tot de provincie Vlaams-
Brabant. Er is geen enkel federaal land waar de inwoners van
een deelstaat kunnen stemmen voor kandidaten van een
andere deelstaat. 

Tevens kan en mag er geen koehandeltje gebeuren omdat de
eisen van onze burgemeesters wettelijk gegrond zijn. Het
Arbritagehof, één van de hoogste rechtscolleges, stelt zelf dat
de huidige regeling niet in orde is.  

Daarom blijft LENNIK2000, samen met alle andere
Lennikse partijen, achter de acties staan van de burgemees-
ters. LENNIK2000 is verheugd deel
uit te maken van het bestuur dat
een voortrekkersrol heeft in deze
actie.

Meer inlichtingen over dit thema :
ons blad Lennik2000 nr 5 van 2003
en de websteks http://www.havi-
ko.org en http://www.splits-bhv.be . 

Erik O
OCMW-raadslid Lennik 2000

Onlangs werd het 5de jeugdwerkbeleidsplan door enkele bestuursleden van de
jeugdraad voorgesteld in het gemeentehuis.

Dit plan was het eerste binnengestuurd uit de provincie Vlaams Brabant
waarvoor een dikke proficiat !




