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LENNIK 2000 is de enige open Lennikse
lijst en dit reeds sinds 1994.
LENNIK2000 is een samenwerkingsverband van mensen met verschillende
ideeën, doch dezelfde aandachtspunten:
Vlaams, milieugericht, progressief, aandacht voor het culturele en verenigingsleven.
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.

“Vooral Vlamingen betalen
verkeersboetes” was de titel
van een artikel in De Standaard (DS 10/9/2011) en
mijn interesse was onmiddellijk gewekt. Nogmaals werd
aangekaart wat elke burger die
de politiek volgt in dit land
eigenlijk al wist. Er zijn ongelooflijk veel verdekte geldstromen van het ene gewest naar
de andere gewesten. Meestal
is de betalende partij Vlaanderen en meestal zijn het de andere gewesten die ontvangen.
Na de laatste verkiezingen is
nogmaals gebleken dat Vlaanderen eigenlijk die politiek niet
meer wenst en wil dat alles
transparant gebeurt. Wat
schort er met de verkeersboetes? Blijkt uit recente cijfers dat
Vlaanderen steeds meer boetes betaalt (144,5 miljoen €)
dan de overige landsdelen en
zelfs drie maal meer betaalt
dan Wallonië. Klaarblijkelijk
wordt in de andere gewesten
politiezorg en veiligheid
anders ingevuld. Het totale bedrag van de verkeersboetes
komt terecht in verkeersboetefonds en wordt opnieuw verdeeld over de verschillende
gewesten doch met een
andere verdeelsleutel! Hierdoor
krijgen de andere gewesten eigenlijk meer dan dat ze bijdragen. Toch weerspiegelt dit zich
niet in de verkeersveiligheid in
Wallonië. Er vallen nog steeds
evenveel verkeersdoden in
Wallonië als in Vlaanderen dat
veel meer inwoners heeft.

www.lennik2000.be
Abonnement: € 2,50

Slotsom is dat niemand weet
wat er eigenlijk gebeurt met dit
geld.
Dit is hemeltergend als men
weet met welke middelen onze
politiezone Pajottenland dient
te werken. Telkens is het
schipperen om het budget in
evenwicht te krijgen wetende
dat veiligheid en politiezorg
prioritair dienen te zijn voor
een overheid. Tevens moeten
we er voor zorgen dat onze
politie goed is uitgerust, de
politiemensen op een veilige
manier kunnen werken en
goed zijn gehuisvest (wat momenteel niet het geval is). Om
dit te kunnen doen moeten de
gemeenten, die reeds in geldnood zitten, steeds dieper in
hun geldbeugel tasten (Lennik
draagt momenteel van de zes
gemeenten het meeste bij met
ongeveer 900.000€).
Het wordt dus hoog tijd dat de
verdeling van het verkeersboetefonds eens serieus onder de
loep worden genomen en men
een realistische verdeelsleutel
maakt waarbij men ook de gemeenten, die een inspanning
doen om de veiligheid op alle
vlakken realiseren, beloont.
Laat ons hopen dat de mensen die momenteel onderhandelen dit ook eens op tafel
smijten.
Erik O
Fractieleider LENNIK2000

NAJAARSETENTJE
De mandatarissen
en het bestuur van
LENNIK2000 heten u
van harte welkom
op hun jaarlijks etentje op
zaterdag

1 oktober
van 18 uur tot 21 uur

zondag

2 oktober
van 12 uur tot 21 uur

Op het menu
zalm en kipfilet

ZITPENNINGEN OVERGEMAAKT AAN EEN GOED DOEL
Eind juni 2011 werd de laatste gemeenteraad voor de vakantie van de gemeente
Lennik verdaagd doordat een gemeenteraadslid van LVB niet aanwezig was op
de raad wegens professionele redenen.
Toen bleek dat slechts 9 van de 10 gemeenteraadsleden van de meerderheid
aanwezig waren verlieten de mandatarissen van CD&V, Vlaams Belang en Groen!
de raadszaal zodat de vergadering niet
wettelijk kon vergaderen.
LENNIK2000 vond dit ongepast omdat er
eigenlijk geen echte belangrijke beslissingen gingen worden genomen behalve op
het vlak van de brandweer (aankoop van
materiaal voor deze dienst). Een beslissing die niet echt politiek geladen was en
tevens noodzakelijk was.
Hierdoor werd Lennik onnodig op kosten
gejaagd. Enerzijds kregen de mandatarissen wel hun zitpenningen (ondanks dat
er niet vergaderd werd) , anderzijds werd
de administratie onnodig belast niet alleen doordat de administratie onmiddellijk
een nieuwe vergadering moest organiseren maar ook financieel werd de gemeente hierdoor onnodig op kosten
gejaagd.
LENNIK2000 vond deze daad van de oppositie zeer ongepast zeker op een moment dat alle overheden en ook Lennik

een tekort hebben aan financiële middelen.
Op de volgende vergadering, veertien
dagen later, deelde de fractie van
LENNIK2000 mee dat de zitpenningen
voor deze niet-gehouden vergadering
door hun mandatarissen ging worden
geschonken aan een nog nader te bepalen goed doel. Op donderdag 8 september was het zover en werd er een bedrag
overhandigd van 700 Euro aan het project van Rainbow4kids (Olmenlaan 24 te
Lennik).
Hoe en waarom werd dit project uitgekozen door LENNIK2000?
Het gaat hier om een éénmalige schenking die door bovenvermelde feit ontstond. Indien er nogmaals een dergelijke
situatie zich zou voordoen zullen we een
ander project kiezen.
Het liefst gaven we het volledig bedrag
van 700 Euro aan één project in plaats
van het op te delen over verschillende
projecten. Met een bedrag van 700 Euro
kan men al iets realiseren.
Het bedrag van 700 Euro werd samengesteld door enerzijds de zitpenningen van
onze mandatarissen en anderzijds aangevuld door eenzelfde bedrag door onze
schepenen (ter verduidelijking schepenen

krijgen geen zitpenningen). Als maatstaf
werd het volgende weerhouden:
1. het project moet gedragen worden
door iemand van Lennik, die rechtstreeks betrokken is bij de besteding
van het geld ;
2. de organisatie moet lid zijn van het
GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings Samenwerking) die net
werd opgericht in Lennik ;
3. liefst een organisatie die een steuntje
in de rug kan gebruiken om naambekendheid te krijgen, de steun mag niet
verzinken in onbekende projecten;
4. het project moet in ons ogen zinvol
zijn ;
5. het dient éénmalig te zijn (indien er
een volgende keer zou komen, steunt
LENNIK2000 een ander project).

Erik O
Fractieleider LENNIK2000

HET PROJECT “RAINBOW4KIDS” WWW.RAINBOW4KIDS.BE
Dit project werd opgestart door Katrien
Vermeersch uit Lennik na een reis in
Kenia in 2000. Katrien stond voor een
kleuterklas in Sint-Pieters-Leeuw. Na deze
reis vond zij een nieuw levensdoel. Ze
omschrijft het als volgt: "Ik heb er kunnen
vaststellen hoe mijn Keniaanse collegaleerkrachten daar onder hachelijke omstandigheden moeten lesgeven. Scheefgezakte lemen klasjes met strooien daken
waar de regen binnengutst, een totaal gebrek aan welk lesmateriaal dan ook, barslecht of helemaal niet betaalde meesters
en juffen, hongerige kinderen: het zijn
maar enkele omschrijvingen die de situatie van de scholen typeren (in Ukunda,
een klein dorpje bij Diani Beach zuidMombasa).
Diep getroffen door deze schrijnende situatie was mijn besluit vlug genomen: we
moesten hier iets aan doen...
Vermits de meeste leerkrachten op vrijwillige basis werken en niet de gepaste op-

leiding hebben genoten, geloof ik er sterk Doelstelling 4:
in dat we met onze Europese ervaring en Maaltijden
lesmaterialen de leerkrachten kunnen ondersteunen zodat zij super gemotiveerd Meer info over dit project op:
voor de klas zullen staan. Daarom heb ik www.rainbow4kids.be
beslist om - via een hiertoe speciaal op- Geldelijke ondersteuning kan op het
gerichte vzw Rainbow4kids - een con- volgende rekeningnummer
creet hulpproject op te zetten, waarbij wij 733-0387301-10 van Rainbow4kids
Rainbow4kids ‘primary school’ met in VZW, Olmenlaan 24, 1750 Lennik
totaal 319 leerlingen
Foto Wim Durang
ondersteunen ".
De volgende doelstellingen
werden naar voor geschoven :
Doelstelling 1:
Het ondersteunen van de
leerkrachten
Doelstelling 2:
Controle van het materiaal.
Doelstelling 3:
Verantwoordelijkheidsgevoel aanleren

LENNIK HEEFT EINDELIJK ZIJN GROS EN ORGANISEERDE
ZIJN EERSTE ACTIVITEIT
Dagdagelijks worden wij via de media geconfronteerd met honger in de wereld, nijpend te kort
aan water, armoede, gebrek aan noodzakelijke voorzieningen. Wereldorganisaties, nationale
en regionale overheden, plaatselijke organisaties en individuele personen verlenen steun en
nemen initiatieven.
Ook de gemeente Lennik dient zijn noodzakelijke bijdrage te leveren aan het Noord-Zuidbeleid.
Vanuit de vaststelling dat in onze gemeente reeds talrijke organisaties en scholen werkzaam
zijn rond Ontwikkelingssamenwerking, werd in Lennik enkele maanden geleden een Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) opgericht om enerzijds deze individuele
initiatieven te bundelen, te coördineren, te ondersteunen, doch ook om vanuit de gemeente
acties te ondernemen en voortdurende aandacht te hebben voor deze problematiek.
In deze GROS zetelen momenteel vertegenwoordigers van 1night4dakar, Rainbow4kids,
11.11.11, Oxfam Wereldwinkel, het Sint Godelieve-instituut en SIGO. Van haar kant dient de
gemeente deze GROS te ondersteunen met werkingstoelagen zodat de doelstellingen kunnen
worden gerealiseerd. Daarenboven heeft de gemeente hier ook een eigen opdracht en onderneemt ze zelf acties bijvoorbeeld via haar aankoopbeleid (producten Oxfam-Wereldwinkel, Fair
Trade Gemeente, Schone Kleren).
Naar aanleiding van de Lennikse feesten hebben de leden van de GROS zich voorgesteld en
werd een eerste activiteit georganiseerd onder de vorm van een Aperitiefconcert dat doorgegaan
is op zondag 21 augustus jl. met een optreden van de Balkangroep ZONGORA. De opbrengst
ervan ging integraal naar de aktie 12-12 Stop Honger in Oost-Afrika. Ook sommige verenigingen die
tijdens de Lennikse Feesten één of andere activiteit
organiseerden, hebben een gedeelte van de opbrengst voor deze actie voorbehouden. Bij iedere geboorte hoort een geboortekaartje. Dit geldt ook voor
de Lennikse GROS en dit onder de vorm van een
nieuw logo.
Namens het gemeentebestuur wens ik de Lennikse
GROS veel succes toe bij haar Nood-Zuidwerking in
de gemeente Lennik.
Geert DE CUYPER,
Schepen bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking.
Met dank aan www.persinfo.org
GROS bij hun eerste actiedag

FEEST VAN DE SENIOREN

UITSLAG KLEINE PIJL
Een dikke proficiat voor Jorin, Kiani en Nienke Arits uit Lennik. Deze drie flinke kinderen mogen een dik boekenpakket komen
afhalen op het najaarsetentje van LENNIK 2000. Ze krijgen eveneens, als dank voor hun inspanning, een heerlijk dessert naar keuze!

AGENDA
Op 02 oktober staat Lennik heerlijk in rep
en roer omwille van Kinderhoogdag.
Een heel concrete en dringende oproep!
Wij zoeken kleding van mannen, vrouwen,
kinderen, die je normaal gezien wegdoet...
kijk eens in je kleerkast... al wat je reeds
drie jaar niet meer aanraakte, mag echt
wel weg...
Ook hoeden, parapluutjes, sjaaltjes,
schoenen en laarzen zijn welkom!
Het ontwerpen van je eigen sublieme, gefantaseerde Mode met wegwerpkledij is
één van de ontelbare kinderactiviteiten.
De bedoeling is dat kinderen (mag zelfs
onder begeleiding van mama of grote zus)
die naar deze doorlopende activiteit

komen, fantasievol gaat knippen, uiteenhalen en weer ineensteken en alzo hun
eigen unieke kledingstuk ontwerpen.
Er zijn verschillende dames met een stikmachine en strijkplanken aanwezig en die
zullen je graag een handje toesteken.
Stel je even voor.... Een pijp van één broek
combineren met de mouw van een oude
streepjestrui en daaraan een lappenrokje
en een pluimenstaart met berenmuts....
Alles kan.... alles is mogelijk... op voorwaarde dat we voldoende wegwerpkleding
binnenkrijgen!

EN DAARNA NAAR DE FOTOSHOOT ...
Laat je in je eigen ontwerp vereeuwigen
door een RASECHTE FOTOGRAAF!
WEGWERP-kleding kan tot 30 september
worden binnengebracht op de cultuurdienst van Lennik (tijdens openingsuren
gemeentehuis ter attentie van Benita of bij
Anne Wyckmans Palokenstraat 19.) In de
hoop dat jullie allemaal die kleerkasten uitruimen.... Alvast heel hartelijk bedankt.
Anne en Benita
http://www.kinderhoogdag.be/lennik

NIEUW: LENNIK2000 OOK OP FACEBOOK
www.lennik2000.be
Onze vertrouwde website met alle informatie over ons en onze
gemeente. Inmiddels bestaat hij al meer dan 10 jaar en is één
van de volledigste websites over Lennik.
www.facebook.com/LENNIK2000
Meer en sneller de actualiteit van Lennik met kans op reageren.
Laat je “verleiden” en wordt vriend van onze facebook-pagina.

HET PROJECT “RAINBOW4KIDS” WWW.RAINBOW4KIDS.BE
Feest van de derde leeftijd als afsluiter
van de Lennikse feesten.
Of we alsjeblief een handje wilden toesteken want het aantal inschrijvingen was
veelbelovend. Er klonk ergens een onwaarschijnlijk getal van +/-400 deelnemers. Ik hoorde het allicht fout, dat gebeurt
zo nu en dan, dus ik grinnikte.
Zo’n aantal mensen konden we toch niet
bedienen in onze Lennikse sporthal?
Op de bewuste dinsdagmiddag kwamen
we vol goede moed in de hal aan en vielen
meteen steil achterover. Tafels stonden gedekt voor niet minder dan 460 gasten.
De derde leeftijd kwam binnen, nam een
aperitief in ontvangst en zocht een plaats
in de buurt van vrienden en dichtbij het podium. Ik constateerde verbaasd dat mensen, waarvan ik dacht dat ze ook een
handje kwamen toesteken, gezellig mee
aan tafel schoven. Het bleken wel degelijk
allemaal zestigplussers.

Derde leeftijd begint in Lennik vroeg…
zeer vroeg.
Die dinsdag hadden de nog zeer actieve
60 plussers duidelijk vrijaf. Het noodgedwongen lange wachten deerde hen niet.
Het eten en het gezelschap was naar
wens. De hitte, van een uitzonderlijk mooie
augustusdag, speelde alleen de heen en
weer hollende helpers parten. Meer dan
eens zag men een helper stiekem verdwijnen en terug tevoorschijn komen met frisse
en droge kleding. Dat hielp maar even…
na vijf minuten bleek het merendeel alweer
om uit te wringen. Het geluid, geproduceerd door 460 lachende en stralende
zestigplussers, was oorverdovend. Ik heb
een vaag vermoeden dat hoorapparaten
massaal werden uitgeschakeld.
Deze mensen hadden geen versterkers
nodig. Iemand vroeg zich stillekes af of
‘Luc Steeno’ als apotheose nog wel nodig
was.

Etienne Van Vaerenbergh gaf aan de oudste aanwezigen bloemekes (letterlijk).
Hij had veel boeketjes en verdorie evenveel
te kort want Lennik heeft ook veel 85 plussers! Derde leeftijd duurt in Lennik
lang… heerlijk lang.
Luc Steeno kwam en zag… net zoals de
meeste aanwezigen… dat het goed was!
Hij zong de longen uit zijn lijf maar dan
wel met versterkers!
Anne Wyckmans Bestuurslid LENNIK2000

