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De mandatarissen en het bestuur
van LENNIK2000

wensen u en LENNIK een prachtige 60ste jaarmarkt toe.

U bent van harte welkom in de jaarmarktkroeg
in de A. Vanderkelenstraat 7.

Hier kan u kennis maken met uw mandatarissen
met een gezellig praatje.

 *  Schri j f  in op onze e lektronische Nieuwsbrief !
*  Contact info van gemeentediensten, huisarts van wacht,  enz.
*  Bevoegdheden & samenste l l ing van Schepencol lege, OCMW 
* De Lennikse gemeenteraadsleden: rangorde, voorkeurstemmen, opvolgers
* Lennikse l inks op het internet.  Exclus ieve luchtfoto’s van Lennik.
*  Lennikse act iv i te i tenkalender.  Werken in Lennik. 
*  Herbeki jk de ui tgaven van di t  infoblad van LENNIK 2000, van 2001 tot nu!

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



Windmolens en Lennik.

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld : “Hoe zit dat nu met 
die windmolens in Eizeringen ?” De taak van een “politieker” 
is niet alleen om te kijken naar het heden maar zeker en vast 
naar de toekomst. Het is een feit dat energievoorziening in 
de toekomst een probleem zal worden en ook de prijs die we 
zullen moeten betalen. Kijk maar naar de actualiteit van het 
laatste jaar. Rusland gebruikt zijn gasvoorraden als drukkings-
middel tegen bepaalde landen en aarzelt niet om de gaskraan 
dicht te draaien in putje winter. De perikelen rond Electra-
bel. Deze fi rma is in Franse handen en zowel het beleid als 
de prijzen worden bepaald in Parijs. Op deze fi rma heeft de 
Belgische regering geen vat meer. Door de vrijmaking van de 
energiemarkt dacht men dat de prijzen gingen dalen maar 
onze rekeningen stijgen. Verder hebben we de problematiek 
van de opwarming van de aarde met de verbranding van fos-
siele brandstof en stilaan drogen de oliebronnen op. Eigenlijk 
genoeg om als politieker, zelfs als is het maar op gemeentelijk 
niveau, naar oplossingen te zoeken. Rekening houdende dat 
indien we plannen maken om aan de energievoorziening van 
de gemeente iets te doen we tenminste vijf jaar moeten tellen 
tussen het plannen en het uitvoeren, is het nu het moment 
van handelen en plannen. Een universiteitsthesis van de Len-
nikenaar Bruno Moens viel ons hierbij op. Hij ging na of het 
praktisch mogelijk is om windmolens in Lennik te plaatsen en 
zo ja waar. Hierbij werd rekening gehouden met de geografi -
sche ligging (hoogte) van het gebied , de aanwezige lijnstruc-
turen ( hoogspanningslijnen, kanalen, spoorwegen etc…) en 
de aanwezigheid van woonzones en natuurgebieden. Besluit 
van zijn werk was dat Lennik valt in een zone waar men ren-
dabel energie kan opwekken met windmolens en hij weer-
hield drie plaatsen in Lennik. De beste plaats werd gevonden 
in Eizeringen langsheen de steenweg Asse-Edingen. Met deze 
plannen werden de hogere instanties informeel geraadpleegd 
(provincie en gouverneur, stedebouw, VREG). Bij alle instan-
ties werden de Lennikse plannen positief tot zeer positief 
ontvangen. Tevens werden de plannen voorgesteld aan de 
bevolking in Eizeringen en werden er tweemaal bezoeken in-
gelegd naar een windmolenpark in Diksmuide. Volgende stap 
bij het uitwerken van de plannen was de vraag naar de manier 
hoe de gemeente dit ging aanpakken. Van meteen af aan 
vond het bestuur dat indien we windmolens in Lennik zou-
den plaatsen we als gemeenschap er zeggenschap in moesten 
hebben. Het zou gemakkelijk zijn om dergelijke windmolens 
te laten oprichten door commerciële vennootschappen, maar 
dan hebben we als gemeente of gemeenschap geen enkel 
zeggenschap meer en is het hek van de dam. Gekozen werd 

om een vorm van Coöperatieve Vennootschap (CV) uit te 
werken waarbij de Lennikenaren aandeelhouder kunnen wor-
den, waardoor zij mede de politiek kunnen bepalen van de 
CV, inspraak hebben in de prijsbepaling van de elektriciteit en 
een vergoeding kunnen krijgen voor het ingelegde kapitaal. 
De eventuele inplanting van de windmolens zou gebeuren op 
landbouwgronden van een openbaar bestuur (kerkfabriek en 
OCMW) die zouden worden verworven door de gemeente 
Lennik. Tevens zou een voorwaarde naar de CV kunnen zijn 
dat een gedeelte van de winst wordt gebruikt voor het ontwik-
kelen van andere energiezuinige projecten in Lennik. 

En waar staan we nu ? 
Momenteel is het zo dat de gemeente een studie wil laten 
uitvoeren door een organisatie die niet verbonden is aan de 
energiesector met als vragen: is het rendabel om windmolens 
te plaatsen en zo ja, welke hoogte dienen deze te hebben? 
Zijn er effecten op het milieu en op de gezondheid van de 
omwonenden. Tevens wordt er een begeleidingscommissie 
opgericht waar gemeenteraadsleden (zowel meerderheid als 
oppositie) en experten samenkomen om deze plannen te be-
geleiden. Het bestuur is immers de mening toegedaan dat 
er geen politieke spelletjes moeten worden gespeeld met de 
energievoorziening en dat alles in alle openheid moet worden 
besproken. 

En hoe is het op een ander ? 
Sinds 1 september is het niet noodzakelijk meer om een RUP 
aan te vragen voor het oprichten van windmolens in Vlaan-
deren in landbouwzones. Dit houdt in dat eigenlijk iedereen 
een windmolen kan oprichten. Gevaar hierin is natuurlijk dat 
we zoals vroeger overal antennes hadden, we binnen de kort-
ste keren overal windmolens en windmolentjes gaan krijgen. 
Tevens zijn in het Pajottenland (klaarblijkelijk toch zeer ge-
geerd om zijn ligging) overal energiemaatschappijen bezig om 
gronden te verwerven om molens op te richten. We denken 
maar aan Bever, Sint-Pieters-Kapelle, Pepingen enz…Deze 
maatschappijen worden gestuurd door commerciële belan-
gen (winst maken) en hebben dan ook geen enkele zin om 
inspraak te dulden. Bovendien zijn zij onderdeel van de mach-
tige industriële groepen die nu al elektriciteit leveren en de 
prijs bepalen. We hoeven geen tekening te maken wanneer 
die groepen het voor het zeggen hebben wie dan de baten zal 
hebben en wie de lasten. 

Erik O 
Fractieleider LENNIK2000

Uitslag van de wedstrijd tijdens ons eetfestijn.
Het juiste aantal stopsels was 774 (waarvan 235 rode) 
De volgende prijzen werden reeds aan de deur gebracht door Ernest :

• een bloemstuk Vergeet-mij-Nietje - Theo De Mol (Lennik)

• een tafel-grill Pincess - Pierre De Dobbeleer (Lennik)

•  een wintersport vakantie (1 week) - Josée Van Cauter (Gooik)

•  een combi halogeen-oven “Comfort Cook Trebs” - Heidi De Craen (Londerzeel)

• een Senseo-koffi etoestel - Rita Van Der Mijnsbrugge (Roosdaal)

• een cylindervormige reuzen-vaas in glas
 Anita Beeckmans (Lennik); Els Dermout (Dilbeek); Majella Arits (Lennik);

 Maria Desmet (Lennik)

• een 20-delig servies “Dinner” Lieven Dumon (Lennik)
• een geschenkpakket bier “Vlaamse Leeuw”
 Marcelline Goovaerts (Lennik); Eddy Warrand (Lennik); Robert Hanssens (Zaventem); André Claes (Roosdaal); Denis Jacobs (Roosdaal)

• een fl es Champagne (LENNIK2000) - André Jamaels (Gooik) 



Het kunstwerk werd geplaatst op een serene plaats, op een plaats van rust tussen twee drukke verkeerspleinen. Op een oase 
waar men even tot verpozen kan komen : het opnieuw aangelegde kerkhof rond de kerk van Sint-Kwintens-Lennik. Het 
kunstwerk werd verwelkomd door een ruime delegatie van Lennikenaren en met de egards zoals steeds met dergelijke plech-
tigheden. Met hoogwaardigheidsbekleders die elk hun woord deden, wimpeliers en dansers.

LENNIK2000 wil alle Lennikenaren die meewerkten aan het slagen van de actie, de mensen die hun stem uitbrachten en de 
inwoners die hun steun verleenden aan deze actie een dikke proficiat toewensen en hun bedanken in de naam van Lennik. 
Dergelijke activiteit brengt leven in de gemeente en laat de mensen korter naar mekaar groeien.

DANSANT Plechtig ontvangen in Lennik

Lennik er even op uit ! 
Cultuuruitstap William’s Journey
De cultuurraad van Roosdaal organiseert op vrijdag 6 november in samenwerking met de gemeentebesturen van Roosdaal, 
Gooik en Lennik een vredesconcert. Een muzikale evocatie rond oorlog en vrede. 
William’s Journey is het verhaal van twee Vlamingen die, gelokt door een gouden toekomst, emigreren naar Canada. Tijdens 
de eerste wereldoorlog keren zij als soldaat in een vreemd leger naar de Vlaamse klei terug.
The Passchendaele 1917 Orchestra bestaande uit twee Vlaamse muziekgroepen, een presentatrice en een pipe band reizen 
met jou terug naar een woelige periode uit onze geschiedenis. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot 50.
Kostprijs voor deze uitstap (busvervoer en ticket voor de voorstelling) bedraagt € 6 (normale ticketprijs = € 12). 

Zondag 20 september 2009 zal in de geschiedenis van Lennik rood omcirkeld worden. Immers dan mocht de gemeente offici-
eel het kunstwerk DANSANT ontvangen van zijn schepper Jan De Wachter en de sponsors : Radio 2 en de Provincie Vlaams 
Brabant. Lennik was als laureaat weerhouden van de wedstrijd “Kunst op Komst” die werd gehouden in de lente en waar drie 
gemeenten (Merchtem, Galmaarden en Lennik) zich op een originele wijze moesten voorstellen. Elke gemeente moest tonen 
dat zij het waard zijn om dergelijk geschenk te ontvangen. Lennik won met vlag en wimpel.



IN DE HOEK VAN LENNIK 2000

Zo maar een zondagmorgen.
Een uur te vroeg wakker en toch voel ik me ongeveer uitgeslapen.
De radioklok toont een uitdagend rode minutenwissel.
De plaats naast mij is leeg maar de lakens zijn nog warm.
Mijn halve trouwboek is een vroege vogel, daar zal een 
uurverschuiving niets aan veranderen.
Een uur langer slapen, betekent een uur minder voor de computer 
zitten en waar is dat in godsnaam voor nodig?
Ik denk aan Jos en Marleen die nu allicht met lastige melkkoeien 
zitten. Of bereiden ze dit voor? Twaalf dagen op voorhand 
beginnen met telkens vijf minuten opschuiven. Zo komt ge ook op 
het juiste uur terecht. Moet ik hen toch eens vragen. 
Ik besluit er ook een lange dag van te maken. Heb een hoop 
teksten af te werken en beloofde nog ‘een hoekje’ voor LENNIK 
2000. 
Zondag, rustdag is iets dat ik zal moeten ontdekken na mijn 
honderdste verjaardag.
Meteen als ik recht kom, schiet een vlammende pijn door mijn rug 
en naar mijn benen.
Zeg me dat het niet waar is. Amper twee dagen van mijn nekpijn 
verlost en nu dit.
Ik heb zeker twee jaar geen last meer gehad van ischias. Moet dat 
nu echt?
Ik ken mezelf in dit stadium. 
Gewoon op een stoel zitten, is een regelrechte ramp en een 
toiletbezoek is moordend.
Een dagje computeren zal hier ook geen goed aan doen.
En morgen moet ik… en overmorgen moet ik… 
Gaat u hierom grinniken? 
Dan vermoed ik dat u, om één of andere reden, voelt waarover ik 
nu spreek.
Ik schuifel naar de kast in de gang waar ik de medicatie bewaar.
Ik vind zonder veel moeite de ontstekingremmende middelen. Exp. 
10-2010

Nog niet vervallen, dat is al iets.
De keuken ruikt naar warme croissantjes en verse koffi e. Mijn neus 
kan het me niet meer vertellen maar ik weet het gewoon. Ik geniet 
van het besef en de herinnering.
De croissantjes en de koffi e staan trouwens echt wel op tafel. 
Mijn echtgenoot bekijkt me fronsend. Wat is er nu weer? Hij zegt 
het niet maar ik zie het.
Na een marteldouche verhuis ik naar het waskot in de schuur.
Waarom staan die wasmachine en die droogkast zo laag? 
Ze zitten allebei vol dus moeten ze allebei leeg. 
Het bed moet ook verschoont. Het is wintertijd dus tijd voor 
fl anellen lakens. 
Ik vraag mijn man om de lakens af te halen en naar het waskot te 
brengen.
‘Moeten er fl anellen op?’ Ik knik en hoop (tevergeefs) dat hij het 
bed ook gaat opdekken.
De dag vordert. Niettegenstaande ik nu en dan naar adem hap, 
vorderen de teksten ook.
Het is bijna 18 uur en ik zit ‘een hoekje’ ineen te steken. 
Ik hoor voetstappen op de trap.
‘Ga je mee in de sauna? Dat is misschien goed voor uwe rug.’
Sauna? 
Alleen de gedachte aan de harde, houten ligbanken doet de inhoud 
van mijn maag omhoog komen.
‘Ga maar alleen, schatteke! Ik denk niet dat een sauna nu een goed 
idee is.’
‘ ’t Is wintertijd’, probeert hij nog.
Ik besef ineens dat ik de fl anellen lakens nog moet opleggen.
‘Geniet gij maar van de sauna’, blaf ik veel luider dan ik wil.
Ik zal maar stoppen voor vandaag.
Ik maak het eten zodat we na de sauna aan tafel kunnen en daarna 
zullen we samen die fl anellen lakens onder handen nemen. 

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

LENNIK2000 steunt de actie :

Droomburchten en luchtkastelen

Droomburchten en luchtkastelen, 
een imaginair parcours langs kas-
telen die de voorbije 250 jaar ge-
bouwd of gedroomd werden, werd 
al warm onthaald door bezoekers. 
Ook de pers was laaiend enthou-
siast. 
‘Sprookjesachtiger kan een kasteel 
er moeilijk uitzien.’
Jan Braet, ‘Een romantische tijd-

machine’, Knack, 9 september 2009.
‘In een droomkasteel kan iedereen zijn wie hij wil, in een tijd-
perk naar keuze. En dat brengt ons bij de grootste verdienste 
van deze tentoonstelling: los van alle duidelijke en gestructu-
reerde informatie die ze de bezoeker meegeeft, weet ze dat 
gevoel over te brengen. Ook al is het maar even.’
Sarah Theerlynck, ‘Stenen dromen’, De Morgen, 11 septem-
ber 2009.

100 gratis duo-tickets voor Finissage–expo Droom-
burchten en Luchtkastelen
Het gemeentebestuur van Lennik biedt op zondag 15 no-
vember van 10 tot 13 uur aan de Lennikenaren 100 duo-
tickets aan voor een bezoek aan de tentoonstelling die een 
verrassende kijk geeft op kastelen die de voorbije 250 jaar 
gedroomd of en gebouwd werden.
Er zijn maar 100 duo-tickets. Snel inschrijven is de bood-
schap! Uiterste inschrijvingsdatum is 10 november.
Alle ingeschreven Lennikenaren krijgen een gratis tentoon-
stellingsboek en aperitief aangeboden. Bovendien krijg je de 
gelegenheid te proeven van een selectie overheerlijke crois-
sants die op die dag in teken van ‘het Feest van de Wassende 
Maan’ te koop worden aangeboden.
Over deze twee activiteiten vind je meer info en kan 
je inschrijven bij :

Dienst Vrije Tijd, cultuur
02 531 02 05 - cultuur@lennik.be


