
De nieuwjaarsreceptie van LENNIK2000, die door-
ging op 27 januari en open voor iedere Lennikenaar,
sloot de nieuwjaarsrecepties af van de politieke
families in Lennik. Gastspreker was Hans Van Lierde.
De openingsrede werd gehouden door Erik O. 

Welkom ! 
Aan mij de eer om uw welkom te heten en jullie veel
momenten van geluk, tederheid, vreugde, vriendschap
en humor toe te wensen in 2008. 
We verwelkomen tevens onze coalitiepartner. Ik mag
in naam van LENNIK2000 u bedanken voor de nu al
7 jaar goede verstandhouding en samenwerking. We
hopen van harte dat dit zo kan blijven.
Dit eerste jaar van de nieuwe legislatuur was een jaar
van bezinning voor LENNIK2000 en misschien ook
het  laten helen van de wonden. Het verlies van twee
zetels en een zetel in het schepencollege deed pijn.
Velen hebben getracht redenen te vinden maar het zal
waarschijnlijk een onopgelost raadsel blijven. 
Ondertussen hebben we de batterijen opnieuw
opgeladen en gaan we er met volle kracht tegen aan.
In de lente  kregen we versterking van het jongste
raadslid van Lennik, Dorien. Na een korte inloop-
periode vond zij snel haar draai, want naast de man
met de grootste ervaring op alle vlak, Ernest, kon dit
geen probleem zijn. 

Kijken we even naar de toekomstige politiek in Lennik.
We hopen dat tegen de grote vakantie de werken in het
centrum zullen afgelopen zijn. Het centrum van
Sint-Kwintens-Lennik zal een  nieuw aanschijn
krijgen. Zomerse terrasjes en fonteinen zullen hopelijk
bijdragen tot het positief stemmen van de Lennikse
bevolking. 
Het minst wat kan gezegd worden in verband met de
werken is dat de Lennikenaren opnieuw geleerd
hebben om met mekaar te praten. Al was het maar om
de gemeente, zijn schepenencollege en de aannemers te
verdoemen. 

Ook de sociale huisvesting en de projecten die werden
gestart in vorige legislatuur zullen worden afgewerkt :
er zullen sociale flats komen hier rechtover ( op de

plaats van het vroegere snacksken) en in de
Kroonstraat, er komen er in het vroegere huis Leemans
(De Gronckel) en de vroegere appartementen van de
rijkswacht worden bestemd als sociale flats. Studies
wijzen uit dat het Pajottenland schromelijk
achterwege blijft in de sociale woningbouw.
LENNIK2000 hoopt hiermee al een aanzet te kunnen
geven bij het inlopen van onze achterstand. Op deze
wijze kunnen we onze jeugd en ook de minder
begoede Lennikenaren de kans geven hier te blijven
wonen. We pleiten er voor dat deze woningen  geen
achterpoortje wordt voor verfransing. 

Op het communautaire vlak legden we ons standpunt
reeds menigmaal uit in ons blad. We blijven volmondig
gaan voor de splitsing van BHV zonder ook toegevin-
gen. We stellen verheugd vast dat over dit feit in de
gemeenteraad en over de partijgrenzen heen er haast
geen discussie bestaat  en dat Lennik zo de rol  heeft
overgenomen van Dilbeek. 
Ik moet u er niet op wijzen dat deze strijd niet alleen
een taalstrijd is, maar ook een sociale strijd. Onze
Lennikenaren moeten de plaats ruimen voor een
kapitaalkrachtig Franstalig publiek dat zich absoluut
niet wenst te integreren en zo de sociale structuur van
een gemeente ontwricht. 
Lennik mag geen slaapgemeente worden. 

Ik meen terecht dat LENNIK2000, ondanks dat we
niet nationaal gestructureerd zijn, een grote rol speelt
en verder kan blijven spelen in de gemeentepolitiek van
Lennik. De Lijst De Decker hanteert wel de zin  “met
gezond verstand” maar ik ben wel de mening
toegedaan dat we dit gezegde al jaren toepassen. Met
de weinige middelen die we ter beschikking hebben
zoveel mogelijk realiseren en voor zoveel mogelijk
Lennikenaren.
Niet het maken van straten waar de gemeente geen nut
bij heeft of een doodlopend straatje herstellen om
iemand plezier te doen. Neen : in de eerste plaats
dienen de dorpskernen worden aangepakt, de
invalswegen aangepast aan de noden van deze tijd en
het herstellen van wegen van gemeentelijk nut zijn
prioritair zoals bv. de Scheestraat.
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