
Zijn we dan een slaapdorp vol met onverschillige mensen die
mekaars gevoelens niet kennen of  niet willen kennen?
Onverschilligheid is de grootste kwaal die de mensheid
bedreigt. Hoe Vlaams zal Lennik nog zijn? 
Vandaag dreigen groeiende verstedelijking en sluipende
verfransing . Wanneer we lezen dat 1 op de 4 kinderen thuis
Frans spreekt in Vlaams-Brabant moeten we toch eens
ernstig nadenken. In Sint-Pieters-Leeuw spreken 37% van de
kinderen thuis Frans. In Herne 29%. In Asse 24%.
Onze jeugd moet hier kunnen blijven wonen. Nu is het
dikwijls andersom. Onze mensen gaan over de taalgrens
wonen om de centen. En Franstaligen, die zich niet aanpas-
sen, komen naar hier met veel miserie als gevolg.
BHV is nog niet gesplitst. De carrousel ligt stil tot na de
verkiezingen van juni. Ons gemeentebestuur heeft reeds een
duidelijk signaal gegeven. Lennik richt geen Europese
verkiezingen in. Ze hebben groot gelijk.
Voor het Vlaams Parlement kunnen we in juni wel onze stem
uitbrengen op een kandidaat uit ons midden. Wij wensen
onze eerste schepen, Geert De Cuyper, proficiat voor zijn
engagement en steunen hem 100%.

Ik wil ook iedereen (politici, leden van de verschillende
raden) bedanken die zich voor onze gemeente inzetten en
alzo meewerken aan het uitbouwen van ons Lennik, een
dorp om lief te hebben. 
Nu gaan we “gronckelen”. Gronckelen betekent…gezellig
bij mekaar zitten, ambiance scheppen en babbelen en
vandaag het glas heffen op het nieuwe jaar 2009.

Guido Dieudonné - Lennik, 25 januari 2009

MOL wordt NATUURPUNT 
Enkele woorden van Geert De Cuyper, Schepen van Milieu. 
Zoals de tuinier zo is de tuin, zegt een Hebreeuws spreek-
woord. Zoals de inzet van een plaatselijke gemeenschap, zo
is de gemeente.
Lennik, een landelijke groene gemeente in hartje
Pajottenland, wordt gevormd door een bundeling van krach-
ten die ieder op hun eigen terrein actief zijn én verantwoor-
delijkheid opnemen. Het gemeentebestuur houdt er de
laatste jaren zeer sterk aan het beleid mede te laten bepalen
door de bevolking onder de vorm van o.m. een 12-tal advies-
organen die deels samengesteld zijn uit afvaardigingen van
het verenigingsleven en geïnteresseerde burgers.
Het beleid krijgt vorm door de beslissingen die door de
gemeenteraad worden genomen nadat er een ruime inbreng
is geweest vanwege deze adviesorganen die, ieder binnen
hun domein, de nodige expertise hebben.
Deze inbreng is noodzakelijk. Dergelijk beleid is een goed
beleid, kan veel uitdagingen aan en boekt mooie resultaten.

Als de wortel diep gaat, hoef je de wind niet te vrezen! 
Eén van de zeer belangrijke uitdagingen van de laatste jaren
is het zoeken naar een oplossing voor het ecologisch
probleem: hoe spelen we het klaar de aarde te beschermen
en, waar nodig, ze in haar eer te herstellen?
Iedereen dient binnen haar mogelijkheden desbetreffend
haar verantwoordelijkheid op te nemen.
Op plaatselijk vlak is de gemeente bij uitstek het orgaan dat
de plicht heeft de nodige maatregelen te nemen om voor deze
ecologische uitdaging een oplossing te zoeken.
Als Lennikse Schepen van Leefmilieu ben ik op dit vlak
bevoorrecht.
Enerzijds heeft de gemeente een zeer goed werkende Milieu-
dienst, anderzijds is er eveneens een zeer goed functioneren-
de Milieuraad.
Hier is de Milieuorganisatie Lennik sinds een 15-tal jaren
een onmisbare pion. 
Een kleine groep mensen, die niet alleen een eigen actieve
werking heeft, doch daarenboven enerzijds met kennis van
zaken de gemeente adviseert en anderzijds ook op het terrein
actief is  door haar medewerking  te verlenen aan talrijke
gemeentelijke initiatieven.
De gemeentelijke dossiers waarin de MOL (ofwel via de
Milieuadviesraad, ofwel rechtstreeks) nauw betrokken is

geweest en dit zowel op het vlak van de beleidsvorming als
op het vlak van de uitwerking, zijn veelvuldig:
acties rond schuilplaatsen voor dieren, bouwen van wilgen-
hutten, aanplant van de geboorteboomgaarden, aanleg van
het educatief wandelpad, afsluiten van straten voor de
paddenovertrek, gidsen van natuurwandelingen, advisering
inzake het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, de subsidie-
reglementen voor Kleine Landschapselementen, het
Poelenplan, de Ruilverkaveling ... enz.

Op geen enkel verzoek van de gemeente heeft zij ‘neen’
geantwoord of geweigerd haar medewerking te verlenen.
Steeds is zij bereid haar kennis en expertise ten dienste te
stellen.

Recent hebben we op de gemeenteraad een reglement
gestemd voor de subsidiëring van de aankoop door o.a.
Natuurpunt van ecologisch waardevolle gebieden. Ook aan
de redactie van dit reglement heeft zij ten volle meegewerkt.
Namens het gemeentebestuur wens ik jullie proficiat voor de
dubbele beslissing die jullie genomen hebben:  enerzijds jul-
lie toetreding tot Natuurpunt teneinde voor Lennik grotere
projecten te kunnen realiseren, anderzijds het behoud van
jullie eigenheid met het MOL-logo.
We zijn intussen 2009. Op economisch wereldvlak gaat het
momenteel niet goed. Het meeste gebeurt boven onze hoof-
den. We zijn zeer veel afhankelijk van anderen.
Op gemeentelijk niveau kunnen we echter  ‘beperkt’ een
steentje bijdragen, ook op het vlak van het milieu. Veel werk
is reeds verricht, nieuwe uitdagingen staan voor de deur.
Niet alleen waardevolle kleine projecten (zoals individuele
waterzuiveringen, compostbakken) verdienen onze aan-
dacht, doch dit geldt ook voor zeer omvangrijke initiatieven
zoals  bv. het project rond ‘windenergie’in Lennik,  waar het
de bedoeling is een drietal windmolens te plaatsen,


