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EDITORIAAL

We konden er niet naast kijken. De laatste parlementsverkiezingen  kan men echt historisch noemen.
De N-VA raasde als een "tsunami" over Vlaanderen en liet de andere partijen verweesd achter. Waren
het proteststemmen,  of waren het de mensen die het niet-besturen van de laatste drie jaar (of laatste
11 jaar ) grondig beu waren en een grondige verandering wensten of koos men gewoon uit Vlaamse
reflex, we zullen het nooit echt weten. Wat we wel weten is dat het traditionele België  op zijn
grondvesten daverde en dat sommige traditionele partijen zich na de verkiezingen in verschillende
bochten wrongen. 
LENNIK2000, is een open lijst waar onafhankelijke mensen op een dynamische manier permanent
willen werken aan het verbeteren van onze gemeente en deze op mensenmaat willen behouden.
LENNIK2000 beknot zijn leden niet in hun vrijheid om deel te nemen aan nationale of Vlaamse
verkiezingen op een lijst van een nationale partij.  
Om deze reden konden Geert DE CUYPER (Eerste Schepen) en Kristien VAN VAERENBERGH
(bestuurslid van LENNIK2000 ) ongebonden en in alle vrijheid kandidaat zijn op de Kamerlijst van de
N-VA. En ze deden het zeer, zeer goed. Geert behaalde 2592 stemmen als lijstduwer bij de opvolgers
en Kristien niet minder dan 7835 (bron : www.deredactie.be ) en zal voortaan zetelen als parlementslid
in het federaal parlement. Graag willen we hen beiden namens LENNIK2000 van harte feliciteren voor
dit schitterend succes.   

Erik O   Fractieleider
LENNIK2000

Niet vergeten : Op zondag 11 juli slaan de gemeentebesturen, de cultuurraden en de Davidsfonds-
afdelingen van Lennik, Roosdaal en Gooik de handen opnieuw in mekaar voor de organisatie van één
grote Guldensporenviering. 
Na een schitterende eerste editie op het marktplein van Lennik is Gooik in 2010 gastgemeente.
Het kerkplein van Oetingen wordt omgetoverd tot een sfeervol Vlaams feestdecor. De Lennikse
Gronckelman en de Gooikse belleman openen om 18 uur de feestelijkheden die doorlopend opgeluisterd
zullen worden door een coverband, samenzang van Vlaamse liederen met koren uit de drie gemeenten
en een hartverwarmend optreden van zanger Marijn De Valck. Een Vlaamse feestdag zonder
Bourgondische toestanden is ondenkbaar: iedereen kan zich er dan ook te goed doen aan een hapje
en een drankje. Dankzij deze intergemeentelijke samenwerking hopen Lennik, Roosdaal en Gooik de
traditionele 11-juliviering opnieuw de uitstraling te geven die het ook in onze regio verdient.
Stip deze datum alvast met rood aan in je vakantieagenda!

* 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



Belastingen over de niet-bebouwde bouwgronden velen hebben er reeds van gehoord
"Lennik wil een belasting invoeren op de niet-bebouwde bouwgronden" en dit punt werd reeds éénmaal op de
agenda van de gemeenteraad gezet doch weer afgevoerd. Wat is dit voor een belasting? Hiervoor moeten we
teruggaan tot 18 mei 1999 toen de Vlaamse regering van Luc VAN DEN BRANDE (CVP) de mogelijkheid voorzag
dat de gemeenten een dergelijke belasting kon invoeren. Sinds de afkondiging werd het decreet enkele malen
aangepast doch het artikel 143 bleef bestaan. Het heffen van deze belasting heeft een welbepaalde achterliggende
reden: het is niet wenselijk dat bebouwbare gronden, meestal om speculatieve redenen, braak blijven liggen, omdat
dat ervoor zorgt dat de bestemming van die gronden niet wordt verwezenlijkt. Bovendien wil men o.m. vermijden
dat kale plekken voorkomen in de bebouwde omgeving en dat er schaarste wordt gecreëerd op de vastgoedmarkt,
met forse prijsstijgingen tot gevolg zoals dit reeds de afgelopen jaren het geval was.
Tevens mag niet ontkend worden dat de gemeentekas door een dergelijke belasting gespijsd wordt. Een kijkje op
het internet leert ons dat reeds verschillende gemeenten en steden dergelijke belasting hebben ingevoerd. Zoals bij
beleidsvoering telkens het geval is heeft een beslissing ook nog een andere keerzijde. Immers bouwgronden die
bijvoorbeeld door de ouders voorzien zijn voor hun kinderen kunnen ook worden belast. Gelukkig heeft de wetgever
voorzien dat de gemeenten uitzonderingen kunnen maken. Voor een gemeente is het dus steeds de keuze maken
ofwel ten prooi vallen van grondspeculanten (die zeer actief zijn in onze streek) ofwel een actief beleid voeren op
dit vlak. Soms is het dus kiezen tussen de pest en de cholera. Hoe zit het dan in Lennik? Momenteel zijn de plannen
afgevoerd in Lennik ook omdat het budgettair niet nodig is om dergelijke inkomst te verkrijgen. Immers de gemeente
had een meevaller doordat de intercommunale Havi-Gis binnenkort een aanzienlijk bedrag gaat uitkeren.
Een eventueel onevenwicht in de begroting wordt dan ook met een wijziging in orde gezet.

Mosselkermis LENNIK2000
Groot LENNIKs Mosselfestijn 2010
Winnaars van de gratis Tombola:
Lenniks bloemstuk: Suzanne De Coninck, Schepdaal;
waardebon reis 1 week Spanje: Ghislaine Arys, Zaventem, Maria
Depover, Wambeek, Vincent Francot, Lennik, Guy Libioulle, Lennik
en Geert Dertaelen, Meise;
Croc Time Tefal: De Eendracht, Eizeringen/Roosdaal;
Koffiezetapparaat Siemens: Gilbert Muylaert, Lennik;
Strijkijzer Braun: Jeannine Courtmans, Lennik;
Pluchen beer & hond: Patricia Muyldermans, Vlezenbeek;
bierpakket Vlaamse Leeuw: Marie-Paul Borremans, Lennik , Ghislaine Huygh, Lennik, Cédric Depeet, Ander-
lecht, Jos Bellemans, Halle en Elza Leuckx, Lennik;
fles Champagne LENNIK2000: Lena Dieudonné, Lennik en Jan Callaert, Dendermonde;
Dinner-set: Reni Roelandts, Lennik;
bierpakket Lindemans: Emmanuel Vossen, Lennik;
fles wijn + Vlaamse leeuwevlag: Eddy Deryst en Betty Van Den Hove, Lennik.
De winnaars hebben hun prijs natuurlijk al lang ontvangen.

ZOMER !
Misschien een idee om eens te bezoeken: Rommel- en Antiekmarkt Gaasbeek op het marktpleine van Gaasbeek

met tevens tegelijkertijd boekenmarkt (ook vinylplaten, CD, video's en DVD)
elke vierde zondag van de maand vanaf 8 uur.

Info: ONAV: 02/532.14.41 (met dank voor foto's aan www.Persinfo.org )


