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LENNIK2000 WENST ALLE LENNIKENAREN EEN
PRACHTIGE EN ZOMERSE VAKANTIE TOE

LENNIK2000 wil dit zomers gevoel deze vakantie benadrukken en vooral ook het bruisende Lennik
tijdens de maanden juli en augustus in de schijnwerpers helpen brengen. Daarom kan u binnenkort een
ludieke affichecampagne verwachten en ons derde speciaal vakantienummer voor kinderen. En waarom
eens niet deelnemen aan onze wedstrijd voor de beste vakantiefoto (zie verder)? 
Wat mogen we deze zomer niet vergeten : de verschillende terrassen in Lennik, de verschillende zomerse
activiteiten in de Lennikse dorpen, gemeentelijke bezoek aan de de 11-juliviering in Brussel, Lennikse
Feesten …….. Te veel om op te noemen.

* Schrijf in op onze elektronische Nieuwsbrief!
* Contactinfo van gemeentediensten, huisarts van wacht, enz.
* Bevoegdheden & samenstelling van Schepencollege, OCMW 
* De Lennikse gemeenteraadsleden: rangorde, voorkeurstemmen, opvolgers
* Lennikse links op het internet. Exclusieve luchtfoto’s van Lennik.
* Lennikse activiteitenkalender. Werken in Lennik. 
* Herbekijk de uitgaven van dit infoblad van LENNIK 2000, van 2001 tot nu!

RIJK AAN INFO: ONZE WEBSITE: www.lennik2000.be

Gehoord, gelezen! ? 

Had de gemeenteraad beslist om de gemeentelijke personenbelasting  op 8,5 procent te brengen wegens de
verminderende opbrengsten en het niet in gevaar brengen van de gemeentelijke financiën dan herriep zij tijdens
de laatste gemeenteraad deze beslissing en liet ze alles bij het oude (7,5 procent). Dit omdat er eindelijk klaar-
heid kwam in de toezegging van de Vlaamse regering voor de verdeling van het overschot van het Vlaamse
gewest. Deze middelen worden gebruikt om lopende leningen af te betalen.

Het is niet slecht wonen in Lennik. Er is nagenoeg geen werkloosheid (5de plaats voor Vlaanderen), het
inkomen van de Lennikenaren is bij de hoogste van de regio en in een recente studie van Knack en UCL staat
Lennik op de 38ste plaats (op 308 gemeenten) voor de leefbaarheid. 38ste plaats maar wel koploper in onze
regio.

Binnenkort net voor de vakantie vind je in de brievenbus en dit reeds voor de derde maal ons speciaal vakantie-
nummer voor de kinderen en met verschillende wedstrijden. 

Heb je vragen rondom BHV? Waarover gaat dit nu eigenlijk allemaal? Zijn we goed ingelicht omtrent de essen-
tie van deze zaak die nu al jaren aansleept? Vormen we ons idee omtrent deze zaak op een objectieve manier?
Laten we ons niet in doeken doen door sommige media?  Kijk dan binnenkort uit naar onze extra-editie van ons
blad totaal gewijd aan deze zaak en de voorstelling van een dienstweigeraar uit Lennik.

Dikwijls wordt de “zaak BHV”, volgens ons onverantwoord, gekoppeld aan uitbreiding van de faciliteiten,
aanhechting aan Brussel van sommige Vlaamse gemeenten, de benoeming van drie onwillige burgemeesters uit
de faciliteitengemeenten (drie anderen zijn wel benoemd). Omtrent die benoeming vonden we een mooi stukje
van Lucas Vander Taelen in (Groen!-politicus en wonende in Brussel)  “De Morgen” van 30 mei 2008 in het
stuk “Brief aan een ongeruste Waal (aan Richard Miller, MR politicus)”: “De niet-benoeming van de drie FDF-
burgemeesters uit de rand ziet u vast ook als een kaakslag. Weet, u, Meneer Miller, voor mij (Lucas Vander
Taelen) mogen die drie gerust burgemeester worden. Dan hadden wij ons als Vlamingen kunnen verheffen boven
dit soort minabele Franstalige politici, die zich even provocatief opstellen als de radicaalste flaminganten. Maar
kunt u zich in al uw “universalistische” wijsheid niet voorstellen dat het eigenlijk niet meer dan normaal zou zijn
dat die drie de taal en de decreten van het Vlaams Gewest zouden respecteren. Dat kunt u natuurlijk nooit
toegeven, want dan zou u moeten ingaan tegen uw kartelpartner, FDF, een partij die nooit blijk heeft gegeven
van enige openheid of tolerantie tegenover Vlamingen.” ……. “ De voormalige voorzitter van het Waals
Parlement Jean-Claude Van Cauwenberghe schreef niet zo lang geleden nog dat de Franse cultuur duidelijk
superieur was aan de Vlaamse. Ik heb niet veel Franstalige intellectuele verontwaardiging gehoord over dat soort
arrogant meerderwaardigheidsgevoel”. Wat nogmaals bewijst dat het gedoe rond het communautaire probleem
in België niet alleen retoriek is van rechtse en vlaams-nationalistische strekkingen (zoals sommigen ons willen
laten geloven) maar eigenlijk gedragen wordt door verschillende strekkingen in Vlaanderen.  

Regelmatig krijgen de Vlamingen op hun “donder” van verschillende internationale instellingen. Enkele maan-
den geleden  was dit de UNO waar men de Vlaamse wooncode “in vraag” stelde en onlangs kwam de Raad van
Europa voorbij  (niet te verwarren met de Europese Unie). Deze Raad telt 47 Europese landen (met België als
één van de oprichters). De vertegenwoordigers van de landen komen meestal uit locale besturen en parlementen.
En wie zorgde dat deze delegatie nu opnieuw afstapte om  de niet-benoeming van de burgemeesters aan te
pakken. Jawel Jean-Claude Van Cauwenberghe (tevens gekend als een goed bestuurder van de stad Charleroi)
en MR politicus  uit Ukkel Marc Cools.  Le Soir 23.01.2008  citeert deze laatste zijn brief aan de Raad van
Europa: « La situation de la démocratie locale dans notre pays est de plus préoccupante. Le refus de désigner
ces bourgemestres constitue un déni de démocratie et est contraire à la Charte européenne de l’Autonomie loca-
le. La gravié des faits justifie un suivi urgent de la situation. » Voeg daarbij nog een beetje des-informatie bij
(bewijs dat de vertegenwoordigers van de Raad ondermeer afstapten bij het Brussels parlement dat niet bevoegd
is in de materie van de burgemeesters uit Vlaamse gemeenten)  en we hebben opnieuw een theaterstuk. Wat
kunnen we hieruit besluiten: dat, het moet nagegeven worden, de franstaligen veel beter hun public-relations
verzorgen op het internationale forum in tegenstelling tot de Vlamingen en steeds opnieuw olie op het vuur
van het probleem werpen. Men kan zich dan ook terecht afvragen of zij eigenlijk wel een oplossing willen? 

IN DE HOEK VAN LENNIK 2000
1 Mei, nu is het echt waar officieel!
Geen vakantie meer maar pensioen en dat op zijn ver-
jaardag.
De verjaardag valt een beetje in ’t water.
Het officieel afscheid van gisteren is nog niet 100%
verteerd. (Letterlijk en figuurlijk!)
De kinderen worden vriendelijk verzocht pas zondag te
komen feliciteren.
Valt eigenlijk wel goed. 
We hebben drie verjaardagen in één week. Nu kunnen
we ze alle drie tegelijk vieren.
Moederdag zwabbert daar ook nog ergens achteraan. 
Na drie verjaardagen heeft niemand nog zin in taart en
cadeautjes, dus moederdag hebben we afgeschaft.
Vaderdag trouwens ook. 
In de Palokenstraat nr 19 wordt ouderdag gevierd op
vaderdag, maar dat even tussendoor.
Terwijl de woonplaats overwoekerd wordt door
inpakpapier en lege dozen, geraakt het afscheidsca-
deau voor de gepensioneerde (ex)collega geïnstalleerd.
Ik laat u drie keer raden.
Het heeft een reuzengroot scherm, een toetsenbord,
twee luidsprekers, een hoop te installeren onderdelen
en is absoluut professional. (Wat volgens mij dus niet
meer nodig is, maar ja!)
Echt iets om bij te vergeten dat ge ook nog met een
ongecastreerde kater worstelt.
Ik zeg niet veel op 1 mei.
Hij ook niet.
Hij installeert.
Ik denk des te meer.
Ik herlees nog minstens drie keer de afscheidsrede die
veel te lang is en op de koop toe vol staat met wetens-
waardigheden waar ik absoluut geen weet van heb.
Ik concludeer dat ik met iemand anders getrouwd ben
of dat ze zich van afscheidsrede vergist hebben. De
man die via deze rede wordt opgehemeld, ken ik niet.
Ons eigen cadeau komt nog.
Zijn droomreis. Onze droomreis.
Een cruise door de Noorse Fjorden.
Terwijl ik dit allemaal opschrijf, is ook dat reeds ach-
ter de rug.
Het werd inderdaad een droomreis.
Natuur van warm naar koud en van koud naar warm.
Gladde zee tot stormachtig. Windkracht zeven voelt
echt wel al stormachtig.

Wij werden godzijdank gespaard van zeeziekte. Wij
wel!
Zon, zee, fjorden, trollen, bergen, dalen, wind, sneeuw,
ijs en 24 uren licht per dag.
De Noorse prijskaartjes deden ons erger duizelen dan
die windkracht zeven.
Het bericht dat de luchthavens staakten, bereikte ons
samen met de melding dat de treinen in België staak-
ten.
Het liet ons allemaal toepasselijk koud.
We hebben genoten en we kunnen er nog kilometers
film lang van nagenieten.
Toch gek als je zo een reis maakt met een schip (zeg
nooit boot tegen een cruiseschip).
Je ontmoet zoveel verschillende mensen en toch krijg je
een thuisgevoel.
Hoe groot zo’n schip ook is, het is toch een beperkte
ruimte en je loopt te pas en te onpas dezelfde mensen
tegen het lijf.
Na een tijdje ga je ze vergelijken. Ik zag half Lennik op
dat schip.
‘Kijk schat, de mama van Greta, kijk het hoofd van de
kinderkribbe, kijk onze huisarts maar dan twintig jaar
ouder, kijk de mama van Marijke.
Mijnen echtgenoot trok verkeerdelijk de conclusie dat
ik naar huis verlangde, sloeg de camera rond zijn nek
en trok terug naar het promenadedek.
Ik bestudeerde een gorilla-achtig type dat met open
mond en vol bewondering naar zijn partner keek die
de ene trui na de andere breide en schreef een voor-
lopig eerste hoofdstuk voor een nieuw boek. 
Foei en stom. Ik weet dat ik het thuis ga wegleggen.
Eerst het boek met Joris afmaken.

En nu zijn we dus weer thuis.
Vreemd hoe goed dat kan doen.
Ik reis graag, hij reist graag, wij reizen graag…
Ik, hij, wij komen ook graag terug thuis.
‘Het is hier ook mooi,’ zeg ik.
‘Het gras staat lang,’ antwoordt mijn echtgenoot.
‘En groot,’ zeg ik.
‘Dat is waar,’ zegt hij.
‘Moeten we de kinderen verwittigen?’ vraag ik.
‘Wacht maar tot morgen,’ zegt hij.
Hij trekt met camera en fototoestel naar het absoluut
professional afscheidsgeschenk van zijn ex-werk. Daar
is hij alvast nog een tijdje zoet mee.

Graag reacties naar Anne Wyckmans /
annewyckmans@hotmail.com / 02 532 05 12 

Wedstrijd !!!! 
Dit jaar geen vakantiekruiswoordraadsel maar een heuse fotowed-
strijd met als thema “Lennik in vakantiestemming” Laat je vakan-
tiegevoel volledig vrij en trek er op uit in Lennik om het ultieme
plaatje te maken die je vakantie in Lennik illustreert. Het is dus niet
de bedoeling om foto’s te ontvangen uit verre oorden maar wel van
hier in de gemeente vb zonnig terras in Lennik, Eskimo’s in het
Kasteel van Gaasbeek, luieren aan de Slagvijverbeek,  enz…..
De foto’s worden gekeurd door iemand uit het vak. Er wordt
maximun één prijs per gezin uitgereikt. Stuur je digitale foto’s door
naar Erik O op het email adres erik.o@versateladsl.be en je 
gewone foto’s naar Erik O, Marktstraat 46 te 1750 Lennik. De
foto’s worden gepubliceerd in ons blad (zwart-wit) en in kleur op
onze website www.lennik2000.be  We wachten jullie kunstwerkjes
in ten laatste op 15 september 2008.
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