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EDITORIAAL

Regelmatig worden de manda-
tarissen in Lennik aangespro-
ken over de “Windmolens” en
krijgen de mensen een ant-
woord of een tweeslachtig ant-
woord of zelfs geen.
Meermaals zal men vaststellen
dat de nationale besturen van
de partijen pleiten voor de in-
planting van molens terwijl de
locale mandatarissen zeer
weigerachtig staan.
Het hoe en het waarom het Pa-
jottenland zo gegeerd is voor
windmolenparken lees je met
de pro en de contra’s verder in
dit blad en ons volgend blad
zodat iedere Lennikenaar voor
zichzelf kan uitmaken of der-
gelijke projecten al dan niet
een kans moeten krijgen in het
Pajottenland.
Inmiddels is de toestand zo
dat de grote groepen rond de
buitenlandse electriciteitsmaat-
schappijen (Electrabel, Aspe-
ravi, Nuon, Luminus, enz..) bij
landeigenaars de deuren plat
lopen om het recht te verwer-
ven om een molen op te rich-
ten op een stuk grond van 20
op 20 meter (recht van opstal)

Zij hebben hiervoor sommen
veil van 8000 tot 24.000 Euro
per jaar. Dit kan omdat omtrent
de inplanting van windmolens
er nagenoeg geen wetgeving
bestaat en men deze installa-
ties zelfs in landbouwzone kan
oprichten. Langs de andere
kant ziet men de oprichting
van Coöperatieve vennoot-
schappen (C.V.) waarin de
plaatselijke bevolking partici-
peert en het project kan sturen
en dit meestal in samenwer-
king met de gemeente.
Zoals je zult merken zijn de
belangen dan ook zeer groot.
Tevens moet men opmerken
dat men voor het verlenen van
een bouwver- gunning niet bij
de gemeente moet zijn maar
dat deze wordt afgeleverd door
“hogere instanties”. Dit houdt
dus ook in dat de gemeente ei-
genlijk nagenoeg geen vat
heeft op bouwprojecten van de
grote maatschappijen en enkel
via participatie in C.V. ‘s toch
nog een beetje invloed kan
hebben. “Dorpspolitiekers” die
beweren “ER KOMEN GEEN
WINDMOLENS” of dergelijke
uitspraken doen, zijn dan ook
ofwel naïef of zijn zeer slecht

op de hoogte van de zaak. Het
enige waar het bijna om gaat
is: kan de gemeente nog in-
vloed uitoefenen op de inplan-
ting of niet of laten we het
initiatief over aan de grote
kapitaal krachtige groepen.
LENNIK2000 is zelf van me-
ning dat we zeer omslachtig te
werk moeten gaan maar ook
de projecten in de vorm van
een C.V. een kans moeten
geven. Daarom steunt zij het
initiatief van de gemeente om
een studie te laten uitvoeren
over de impact van windmo-
lens op de omgeving, op de
mens en op de dieren. Na
deze studie kunnen we in eer
en geweten een beslissing
nemen.

Erik O
Fractieleider LENNIK2000
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LENNIK 2000 is de enige open Lennikse
lijst en dit reeds sinds 1994.

LENNIK2000 is een samenwerkingsver-
band van mensen met verschillende
ideeën, doch dezelfde aandachtspunten:
Vlaams, milieugericht, progressief, aan-
dacht voor het culturele en verenigingsle-
ven.

Het voornaamste was en blijft: het beste
zoeken voor onze gemeente zonder
bemoeienissen van nationale partijen en
belangen vreemd aan onze gemeente
vermijden.

Onze leuze blijft nog steeds:
LENNIK VLAAMS en GROEN.

VERNIEUWDE
LAY-OUT
De meesten zullen wel een
beetje verwonderd zijn. Welk
nieuw blad valt er nu in onze
bus? Toch is dit nog het ver-
trouwde blad van LENNIK
2000 maar nu in kleuren-
druk.
Na meer dan tien jaar te zijn
verschenen in twee kleuren-

druk besloten we om ons blad
een beetje meer kleur te geven.
Meer kleur zoals onze partij.
We willen u nog steeds op een
zo rationele manier de proble-
men van onze gemeente uit-
leggen en onze zienswijze
geven om een oplossing te
brengen. Tevens publiceren we
regelmatig foto’s van activitei-
ten die doorgingen in de

gemeente en waar meermaals
uit blijkt wat voor actieve ge-
meente Lennik is. Een actieve
gemeente waar het goed is om
te leven en die we zo willen
behouden. Regelmatig vind je
nog steeds de column van
Anne Wijckmans: “Het hoekje
van LENNIK2000”

Veel leesplezier !



WAKKER LENNIK EEN GROOT SUCCES

Het is stilaan een gewoonte

geworden in Lennik en een groot

succes voor de Lennikse

kunstenaars: de manifestatie

WAKker Lennik waar onze kun-

stenaars het beste van zichzelf

geven. Een impressie met foto’s.

OSAMA BIN LADEN IN LENNIK ???
De laatste weken worden we in de media
om de oren geslagen met berichten van
de “opstandige schepen van militie Eddy
Warrand“ LENNIK2000 betreurt dat der-
gelijke zaken zich voordoen en het echte
werk van het gemeentebestuur in een
minder positief daglicht stelt.
Bij het begin van een legislatuur worden
de bevoegdheden van de schepen vast
bepaald en toegekend aan de verschil-
lende partijen die zetelen in het schepen-
college.
Sommige bevoegdheden worden van
rechtswege toegekend aan de burge-
meester (vb politie). Ook militiezaken is,
hoe raar het mag overkomen sinds de af-
schaffing van de dienstplicht nog steeds
een bevoegdheid., maar heeft absoluut

niets te maken met bestrijding van het ter-
rorisme ! Vanaf het begin van de legisla-
tuur behoorde de bevoegdheid toe aan de
LVB-meerderheid. Bij de herschikking van
bevoegdheden bij het ontslag van burge-
meester De Waele werd deze toegekend
aan Eddy Warrand. Bovendien werd de
bevoegdheid over de muziekacademie
overgedragen aan Geert De Cuyper.
Wat er verder gebeurde is eigenlijk een
discussie in de LVBgroep, die soms uit de
hand loopt en waarin LENNIK2000 zich
niet wenst te moeien.
Voor LENNIK2000 geldt alleen dat we de
aangegane verbintenissen bij de coalitie-
vorming zoals het hoort getrouw uitvoeren
en we voor Lennik het beste bestuur
nastreven.

HET WANDELKNOOPPUNTENNETWERK IN LENNIK
In 2006 ontwikkelde de gemeente Lennik
olv eerste Schepen Geert De Cuyper en in
samenwerking met de voetwegencom-
missie op eigen grondgebied een lokaal
wandelnet uit van ongeveer 50km. Lennik
vervult een pioniersrol op vlak van wan-
delknooppunten. Verschillende omlig-
gende gemeenten zijn nog volop bezig
met de ontwikkeling van hun wandel-
knooppuntennetwerk.
Een enquête wees uit dat 56% van de on-
dervraagden veelvuldig gebruik maakt
van het wandelknooppuntennetwerk in
Lennik. Aan de hand van een kaart kan
men ter plaatse zijn wandelparcours uit-
stippelen. Je kan wandelen van knoop-
punt naar knooppunt in beide richtingen.
Je bepaalt je traject volledig zelf. Ontel-
bare mogelijkheden om de mooie natuur
en het landschap in Lennik te ontdekken
langsheen trage wegen.
En wandelen zit in de lift!
Iedere erkende wandelweg heeft een

nummer. Zowel het nummer van de voet-
weg als het knooppunt ziet men op de
wit-donkerrode plaatjes die op de houten
palen zijn gekleefd. Iedere erkende wan-
delweg heeft ook een peter en /of een
meter. In Lennik zijn 18 meters en peters.
Zij bewandelen tweemaal per jaar hun
wandelgebied (dit zijn meerdere voetwe-
gen in een bepaald gebied) en melden
alle mankementen en gebreken aan de
dienst toerisme van Lennik en aan toe-
risme Vlaams-Brabant.Belangrijk is dat
deze voetwegen regelmatig gemaaid wor-
den. Hiervoor is de gemeente Lennik ver-
antwoordelijk. Zij kunnen het maaiwerk
uitgeven aan derden. Sommige landbou-
wers onderhouden zelf de voetweg die
langs hun velden ligt. Zo zijn ze zeker dat
hun gewassen niet plat getrapt worden.
Wij waarderen dit ten volle.
Nieuw molenpad
Momenteel is men in Lennik bezig met het
her- aanleggen van het ”molenpad“ naast 

de Slagvijverbeek. Langs dit pad trokken
onze voorouders met zakken te malen
graan op hun kruiwagen naar de water-
molen van Slagvijver. Wij zijn blij dat, nu
de werken van aquafin achter de rug zijn,
deze wandelweg tussen Slagvijver en de
Dorekenstraat kan heropend worden.
Deze wandelweg is zeer belangrijk voor
de leerlingen van het Sint-Godelieve Insti-
tuut. De kinderen zullen via het dorp van
Sint-Martens-Lennik, de Dorekenstraat en
het wandelpad naar de Sportschuur kun-
nen gaan. En dit op een gezonde, aange-
name maar vooral veilige manier. Wij
allen kijken uit naar de inwandeling van
het molenpad.

Guido Dieudonné,
lid van de voetwegencommissie



PAJOTTENLAND IN DE BAN VAN DE ... WINDMOLENS
Niet alleen in Eizeringen wordt er gepraat
over windmolens, maar ook in verschil-
lende andere gemeenten van het Pajotten-
land (Herne, Bever, 2 projecten in
Pepingen) is de discussie gaande.
Daarom trachten we hier op een zo ob-
jectief mogelijke wijze alles uit de doeken
te doen, over het hoe en het waarom op-
wekken van energie via de wind een hot
item is geworden niet alleen in onze ge-
meente, maar ook in onze streek. We
hopen dat dit een leidraad kan worden
om een oordeel te vellen, dit kan pro of
contra zijn, over deze zaak.
Waarom is het Pajottenland klaarblijke-
lijk gewild voor windmolens?
Verschillende factoren spelen hier een rol:
o.a. de ligging (op een hoogte), het feit
dat het Pajottenland nagenoeg de enige
plaats is in Vlaams-Brabant (buiten een
gedeelte van het Hageland) waar men
geen rekening moet houden met het lucht-
verkeer op Zaventem en Bevekom. Het

landelijk karakter want windmolens kun-
nen worden opgericht op landbouwgrond.
Tevens, en dit kan misschien raar klinken,
ligt het niet op de routes van de trekvo-
gels.
Hoe legt men de zones vast om
eventueel windmolens te zetten?
Er bestaan windkaarten voor Vlaanderen
met hierop de richting van de overheer-
sende winden en de beste plaatsen voor
inplantingen. Deze kaarten zijn toeganke-
lijk voor iedereen.
Wie zijn de spelers op de markt?
Enerzijds heeft men de grote spelers zoals
Electrabel, Luminus, Nuon.....allen NV's
(naamloze vennootschappen in handen
van "de privé) die meestal afhankelijk zijn
van grote buitenlandse maatschappijen
en anderzijds kleine coöperatieve ven-
nootschappen in handen van de gewone
burger meestal van de streek zelf en soms
gesteund door de gemeenten (vb Ecopo-
wer). In deze firma's hebben de burgers

inspraak en wordt hun inleg aan kapitaal
vergoed (bij sommige firma's een rende-
ment van 6 %). Een coöperatieve ven-
nootschap is dan ook veel meer geneigd
om rekening te houden met omwonenden
dan een op winst beluste naamloze
vennootschap.

WAAROM NIET OP ZEE ??

WERKEN IN LENNIK ... EEN IMPRESSIE

Allemaal goed en wel maar waarom
zetten we die windmolens niet gewoon
op zee?
De kostprijs van de installatie van deze
windmolens, en het onderhoud van de
windmolens op zee (logisch op ongeveer
40 kilometer in zee) en het transport van
de energie naar het vaste land is merkelijk
duurder dan molens op het vaste land.
Dergelijke installaties zijn dan ook maar
weggelegd voor grote kapitaalkrachtige
groepen. Natuurlijk wordt de meerprijs
doorgeteld in de factuur naar de eindver-
bruiker, dus hogere prijzen. 
En kunnen we gewoon niet verder gaan
zoals we het nu gewoon zijn?
Iedereen is het er over eens dat de voor-
raden fossiele brandstoffen beperkt zijn en
dat de aarde opwarmt door het gebruik

van deze brandstoffen. Tevens zijn de ri-
sico's voor het ongebreideld gebruik van
atoomenergie ons ook niet onbekend
(Japan).
Is er veel geld gemoeid met het opwek-
ken van alternatieve energie?
Natuurlijk en dit is logisch: de energieprij-
zen gaan nog omhoog gaan en de op-
richters van windmolens kunnen
momenteel nog genieten van groene
stroomcertificaten. De privémaatschap-
pijen bieden momenteel een bedrag van
8.000 tot 24.000 Euro per jaar aan
de eigenaars van de grond waar zij een
windmolen willen zetten en dit voor een
grond van 20m op 20m (recht van op-
stal).
Jamaar, en kunnen die windmolens
zomaar overal gezet worden?

Er is nagenoeg geen enkele beperking om
windmolens op te richten en men kan dus
de molens oprichten op landbouwgrond.
Dit is het gevolg van het gebrek aan
wetgeving of visieteksten van de hogere
overheid. Het is niet de gemeente die de
bouwvergunning aflevert/weigert maar
wel deze hogere overheid. De gemeente
heeft alleen een adviserende bevoegd-
heid.

En wat doet de gemeente ?

Wat zeggen de tegenstanders ?

En de voorstanders ?

(lees dit in ons volgend nummer
binnenkort in de brievenbus! )

GEMEENTELIJKE WERKPLAATS (MASIUSPLEIN) GEMEENTELIJKE WERKPLAATS (MASIUSPLEIN) INWANDELING (SCHEESTRAAT) 



ONTMOETING MET DE NIEUWE LENNIKENAREN...
DE NIEUWE JONGE LENNIKENAREN IN DE KIJKER

Op 15 mei 2011 ging de jaarlijkse ont-

moeting door met de nieuwe Lennikenaren

en werden er ter ere van 36 nieuwgeboren

(die werden ingeschreven voor deze acti-

viteit) van dit jaar 12 hoogstamboom

fruitbomen aangeplant. Alles speelde zich

af rond het WCD “Den Bleek”. Ongeveer

80 nieuwe Lennikenaren ontdekten onze

mooie gemeente met 4 huifkarren. Dit jaar

stond Eizeringen op het programma. En-

kele impressies! (U kan ook nog meerdere

foto’s vinden op de gemeentelijke website)

We wensen zowel de nieuwe jonge

Lennikenaren als de nieuwe inwoners van

Lennik van harte welkom !

AGENDA VOOR LENNIK
LENNIKSE FEESTEN op 19-20 en 21 augustus 2011.
Het volledig Programma van de Lennikse Feesten vind je op de
gemeentelijke website. Gebundelde zomerfeesten in het centrum
(Markt en Masiusplein) en Sportcentrum Jo Baetens, Algoetstraat
77. vr-za-zo :festiviteiten, comedy, optredens, animatie, beach-
volleybaltornooi, zomerfeest-bar, spektakel,
dinsdag 23/08: Seniorenfeest van Gemeente & OCMW Lennik.

Vlaamse Feestdag, zo 10 juli 2011
Intergemeentelijke 11-juli-viering Lennik-Gooik-Roosdaal. Dit jaar
gaat het feest door te Roosdaal (Koetshuis). Met optredens,
samenzang, hapje & drankje. Vanaf 18 uur. Inkom gratis.


