
Nabeschouwing van de verkiezingen op 7 juni 
Alhoewel LENNIK2000 niet rechtstreeks deelnam aan de verkiezingen, waren we erg benieuwd hoe de resul-
taten waren en in het bijzonder in het Kanton Lennik. Door het feit dat LENNIK2000 een open lijst is, waar
iedereen zich achter een project schaart en de leden vrij zijn om met een nationale partij aan verkiezingen
deel te nemen, waren er verscheidene bestuursleden kandidaat op een lijst. Schepen Geert De Cuyper was
kandidaat voor de N-VA en bestuurslid Wim Durang was kandidaat voor SLP. Kristien Van Vaerenbergh, dochter
van Etienne, kandideerde ook voor N-VA. 
Een eerste vaststelling is dat het Pajottenland (kanton Lennik), zoals van oudsher, massaal stemt voor de
CD&V (27,31%). Als je weet dat de meeste burgemeesters in het Pajottenland van CD&V-signatuur zijn, is dit
niet verwonderlijk. Wel is er een terugval in het percentage van het aantal behaalde stemmen (35,53 % vorige
verkiezingen), maar toen bestond nog de coalitie met de N-VA. Volgende vaststelling is dat zowel het Vlaams
Belang (15,18 %  en – 7,88%) als Open VLD (14,67 % en –6,13%) een serieuze terugval kenden.
Doordat de N-VA voorheen in coalitie opkwam met CD&V, was iedereen benieuwd naar hoe deze partij het
er alleen zou vanaf brengen. Tot onze verwondering haalde N-VA in het kanton Lennik 16,07 % van de stem-
men en werd meteen de op één na grootste partij in ons kanton. Het feit dat onze streek onder druk staat op
het vlak van de verfransing en het communautaire veel meer leeft in het Pajottenland dan in andere streken,
zal hieraan niet vreemd zijn.  Tevens was de lijsttrekker van N-VA , Mark Demesmaeker uit Halle, een serieus
stemmenkanon. Tot onze spijt moeten we ook vaststellen dat de Franstalige lijst U.F toch 7 % van de stemmen
haalt in ons kanton en hiermee een winst boekt van bijna een halve procent. We zijn nog steeds de mening
toegedaan dat indien men als Franstalige komt wonen in één van onze Vlaamse gemeenten men toch een
minimum inspanning moet doen om zich in te burgeren. U.F. staat niet voor integratie in Vlaanderen en heeft
integendeel een heel ander programma, waar wij ons absoluut niet mee akkoord kunnen verklaren. Tenslotte
moeten we ook vaststellen dat SLP niet van de grond geraakte. Het feit dat de naam SLP niet gekend was, de
naamsverandering van SPIRIT naar SLP te kort voor de verkiezingen gebeurde en het ontbreken van echte
stemmenkanonnen, zal hieraan niet vreemd geweest zijn. Namens LENNIK2000 wensen we aan Geert, Wim
en Kristien een welgemeende proficiat voor hun inzet en hun uitslag

Gewikt en gewogen (een lichtere visie op verkiezingen)
Persoonlijk vind ik de verkiezingstijd eigenlijk een zalige tijd. Reeds van in mijn kinderjaren was ik ongeduldig
op de zaterdag voor de verkiezingen. Waar bleven de autostoeten met hun muziek en getoeter ….en vooral
hun fruitbollen en karamellen, hun aanstekers en hun stekkedoosjes met onbekende gezichten, hun kogel-
pennen en potloden, hun ……en hun…. . Er was toch telkens een nieuwe gadget. Waarschijnlijk kwam dit te
kostelijk voor de partijen want na verloop van tijd spraken alle partijen af om dit verbieden,werden de gad-
gets verbannen en bleven we met lege handen staan. Dan maar overgeschakeld naar het verzamelen van
verkiezingspamfletten. Wie herinnert zich niet meer de grote slogans : “Het einde van de tunnel is in zicht” ,
Tiende maart …Tindemans, enz. Pamfletten met de beloftes die nog moesten worden ingevuld en de beloftes
die men vorige jaren, volgens hen, had ingelost.
Alhoewel de oogst dit jaar niet groot was, toch zaten er soms pareltjes bij. Zo kon ik vernemen dat dankzij
plaatselijke mandatarissen er meer dan 5,2 miljoen Euro teruggevloeid was naar Lennik, via ongelofelijk veel
projecten. Eigenlijk verschiet je dan en besef je dat de goedheid, ondanks wat anderen beweren, nog niet
echt uit de wereld is. Meteen dwalen je gedachten dan af en vraag je je zelf af : “Hoe zou dit nu eigenlijk in
zijn werk gaan ? “ Neemt men hier in Lennik de telefoon en belt men onmiddellijk naar een kabinet, of vraagt
men dit op een receptie tussen pot en pint… En moeten die Lennikenaren  Mevrouw of Mijnheer de minister
zeggen of kunnen ze gewoon Hilde of Frank zeggen. Is het in correct Nederlands, of mag dit al eens met een
Pajots woordje tussen van : “Tja, Hilde, ze zijn nu wel aan onze grote baan bezig, maar zou je niet kunnen zor-
gen voor een beetje verlichting. Dat moeten geen sterke “armaturen” zijn, want anders kunnen we niet klagen
als er eentje omver wordt gereden en niet rap genoeg gerepareerd wordt.”  En wordt dit allemaal bedisseld
in de donkere bureaus van een kabinet, of mag dat al eens op een luchtige manier worden afgesproken
bijvoorbeeld bij een goede pint in de “Ultieme Hallucinatie” in Brussel. 
Tja, zoveel vragen. Ik zal het aan die Lennikenaren zelf eens moeten vragen. Zeker en vast zal ik iets bijleren.
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