
Het zwaartepunt van de bevoegdheden en middelen moet dan
ook in de deelstaten Vlaanderen en Wallonië  worden gelegd,
omdat zij nu eenmaal anders zijn bevolkt, andere noden
hebben, andere accenten leggen en een andere cultuur
hebben. Uiteraard blijft federale solidariteit mogelijk, maar
dan moet ze doorzichtig, afgesproken, controleerbaar,
resultaats- en voor diverse domeinen tijdsgebonden zijn.

EN WAT MET BHV?
Deze actie is een zestal jaren geleden ontstaan op het gemeen-
tehuis van Lennik. Met enkele andere gemeenten zijn we er
toen in geslaagd dit agendapunt vooraan te plaatsen tijdens de
onderhandelingen die toen nationaal op politiek vlak
werden gevoerd.
Deze actie, gegroeid vanuit de basis en vanuit enkele kleine ge-
meenten over de partijpolitieke grenzen, is een zeer goede actie,
doch heeft vooralsnog tot geen eindresultaat geleid.

Door het inroepen van herhaalde belangenconflicten werd de
stemming steeds maar uitgesteld.
Het is voor ons, inwoners uit het Pajottenland, verheugend in
het Vlaams Regeerakkoord te mogen lezen dat er verder zal
worden aangedrongen op een bredere staatshervorming én de
splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.
Deze moet er komen, zonder compensaties.
We zullen dit dossier van zeer dichtbij opvolgen en hopen van
onze parlementsleden uit de regio hetzelfde.
Beste Vlamingen,
11 juli 2009 is een kantelmoment en zal – ik zeg het wat voor-
zichtig – ‘hopelijk’ de geschiedenis ingaan als de vooravond
van een periode waar in Vlaanderen nieuwe accenten worden
gelegd en dit zowel op economisch, ecologisch,
sociaal als staatkundig vlak en dit met de bedoeling van Vlaan-
deren een welvarende regio te maken ten voordele van haar
inwoners.

20 JAAR VERZUSTERING LENNIK-ARCONATE.

Einde juli 2009 vierden Lennik en Arconate feest n.a.v.
20 jaar verzustering. Wij waren te gast in Arconate, tegen Mi-
laan. De goede contacten met vrienden en kennissen aldaar da-
teren  van 1988. Onze toenmalige burgemeester, Etienne Van
Vaerenbergh en zijn collega, Sindaco Bruno Pisoni uit Arco-
nate, liggen aan de basis van deze verzustering in 1988. 

Tijdens de officiële viering vertelde Etienne in keurig Italiaans
dat hij 20 jaar geleden met zijn 12- jarige zoon Wouter voor
het eerst naar Arconate kwam. Nu, 20 jaar later, is er al een
kleinzoon bij. De tijd vliegt. De verzustering is twintig jaar
oud. Dat werd mooi gevierd.

De vriendschapsbanden tussen de twee gemeenschappen zijn
nog altijd zeer sterk aanwezig. Bewijs hiervan zijn de vele fa-
milies en de leerlingen van de gemeentelijke school van Eize-
ringen die meermaals in Arconate te gast waren.
Lennik is in Arconate echt welkom.

Guido Dieudonné
Bestuurslid LENNIK2000

LENNIKSE FEESTEN
EN “FEEST VAN DE DERDE LEEFTIJD” 

Het is geweten : Lennik bruist van de activiteiten tijdens de zo-
mermaanden. Zo zijn er de stilaan traditie geworden Lennikse
feesten midden augustus. Ter gelegenheid van die Lennikse
feesten had ook het seniorenfeest plaats. Dinsdag 18 augustus
was het opnieuw zover.  Meer dan 400 60-plussers meldden
zich omstreeks de middag aan om een prachtige namiddag mee
te maken. Op het menu stond een aperitief, tomatensoep, kip
met pepersaus en kroketjes en als dessert een chocolade-
mousse. Dit samen met witte of rode wijn. Tevens werden de
oudste aanwezigen (de oudste deelnemer
wordt volgend jaar in mei 100 jaar)  in de bloemen gezet.
Na de maaltijd werden de aanwezigen vergast op een
optreden van twee uur van Vanessa Chinitor en Dirk Bauters.

De reacties na het optreden waren algemeen zeer positief met
o.m. " het beste dat we tot nu toe reeds kregen".  Dit feest
werd georganiseerd door de gemeente, het OCMW en in sa-
menwerking met het bestuur van de seniorenraad. 

Erik O
Fractieleider LENNIK 2000


