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EDITORIAAL

Reeds jaren erger ik mij aan poli-
tici die slechts denken aan de
korte termijn en steeds maar
rekening houden met de volgende
verkiezingen. Door dergelijk
opportunisme ontbreekt volledig
de halflange en lange termijnvisie
en missen de burgers sommige
opportuniteiten. Door het ontbre-
ken van politieke moed  verzinken
we soms nog meer in een politiek
moeras. Neem nu de afgesloten
akkoorden voor het B-H-V-dossier
dat door de onderhandelende
partijen met veel poeha (en na
honderden dagen onderhandelen)
werd aangekondigd . 
Ik ga niet in op details en laat dit
over aan de nationale partijen in
de oppositie. Toch kan ik mij niet
van de indruk ontdoen dat er
ondanks het vonnis van het
Grondwettelijk Hof zodanig werd
gesleuteld, dat men zich  kan

afvragen of er niet werd gezondigd
tegen de geest van dit vonnis. Wat
mij nog meer verontrust is het ge-
voel dat door dit akkoord meteen
al opnieuw het zaadje is gepland
voor de volgende communautaire
spanningen.
Voor enige jaren zijn we nu mis-
schien een “beetje” gerust, maar
we kunnen er bijna zeker van zijn
dat dit “circus” opnieuw zal begin-
nen. En dit alleen door het ontbre-
ken van de politieke moed (en
dan voornamelijk van de Fransta-
lige partijen) om voor eens en
voor altijd een regeling uit te
werken en geen uitzonderingen of
privileges te maken voor bepaalde
inwoners (die uit vrije wil bij ons
zijn komen wonen) van onze 35
gemeenten van Halle-Vilvoorde.
Ook het ontbreken van politieke
moed bij sommige locale ge-
meentelijke mandatarissen heeft
een verlammende invloed op de
besluitvorming. Burgers vragen

mij regelmatig hoe het komt dat
bepaalde dossiers in de diepvries
gaan en andere projecten plots op
het voorplan komen. Tot mijn spijt
moet ik dan telkens opmerken dat
ook politici maar mensen zijn en
rekening houden met hun eigen
kiespubliek en hierdoor soms het
“algemeen belang” op de helling
zetten. Nu nog meer in de pre-
electorale periode ondervindt men
deze instelling en waakt men er
angstvallig over om de burgers en
in het bijzonder zijn eigen kiespu-
bliek niet tegen de schenen te
schoppen. En eigenlijk is dit spijtig
want bepaalde beslissingen
worden zo op de lange baan
geschoven. 

Erik O
Fractieleider LENNIK2000

NIEUWE SPEELTUIGEN VOOR HET WONDERHUIS
Begin oktober was het zover: de speeltuigen voor het “Wonderhuis” - het OCMW-gebouw voor de
na-schoolse kinderopvang (IBO) in Eizeringen en dat reeds aan zijn 15de werkjaar toe - werden
in gebruik genomen. Vroeger waren er reeds speeltuigen doch die werden afgebroken omdat ze
niet meer voldeden aan de Europese wetge-
ving. Vijf toestellen (in totaal voor € 10.000)
werden in de achtertuin verspreid opgesteld.
Zo werd er een wipplank, een schommel en
een rekstok geplaatst wanneer de kinderen
actief bezig wensen te zijn, een huisje voor de
fantasie te stimuleren en een hangmat
wanneer men tot rust wenst te komen. Naast
de gewone speeltuigen is er ook mogelijkheid
tot skaten, rolschaatsen en fietsen.
OCMW-Voorzitter Etienne Van Vaerenbergh
mag terecht fier zijn op deze nieuwe realisatie. 
(foto met dank aan www.persinfo.org)
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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.



DE JAARLIJKSE SENIORENUITSTAP
Het is een traditie geworden: de jaarlijkse uitstap van het
OCMW (in samenwerking met de seniorenraad) voor
senioren, rolstoelgebruikers en mensen die “slecht te been
zijn”  van Lennik. Eind september vertrokken er niet minder
dan 125 Lennikenaren voor een uitstap naar Antwerpen.
Op het programma eerst een stevig ontbijt, een rondrit in
de Antwerpse haven en na het middagmaal een toneel-
voorstelling. Gekozen werd voor het stuk “Charlotte” met
Alice Toen (ook bekend van het tv-feuilleton “Witse”) en
ging door in het Antwerpse Fakkeltheater. Als afsluiter werd
er nog een danspasje gewaagd in het Danscafé “Snooker”
(Asse). 

Lennikenaren in de theaterzaal 

LENNIK2000 was met een ruime delegatie aanwezig
op de betoging ‘Dwars door Linkebeek’.
Voor LENNIK2000 zijn de faciliteitengemeenten
Vlaamse gemeenten en kan van een verdere verbrusse-
ling geen sprake zijn. Het vers afgesloten BHV-akkoord
kan niet op haar goedkeuring rekenen.
De voornaamste strijdpunten zijn: de faciliteiten worden
verder in de grondwet gebetonneerd (o.a. op maat
gemaakte benoemingsprocedure van de ‘balorige’ niet-
benoemde burgemeesters), de benoeming van Frans-
talige rechters in Halle-Vilvoorde en minder Vlaamse
rechters in Brussel. 
Brussel, tot slot, krijgt een grote zak geld toegeschoven
zonder enige tegenprestatie voor beter bestuur of de
toepassing van de taalwetgeving in bijvoorbeeld zieken-
huizen of zorgcentra. 

Kristien Van Vaerenbergh - Bestuurslid van LENNIK2000

“VETKOT” VERNIEUWD
De loods van de technische dienst, in de volksmond “het Vetkot” werd ver-
nieuwd door het gemeentelijk personeel. De vroegere tramstatie kreeg een
serieuze opfrissing en het personeel kreeg nieuw sanitair, men plaatste
branddeuren, de muren en de dakbedekking werd hersteld en de kroon-
lijsten vervangen. Naast deze werken werd ook de asfaltlaag en de beton-
verharding rond het gebouw vernieuwd, doch zodanig dat de jaarlijkse
kerstboomverbranding er nog steeds kan doorgaan.
Tevens werd er een gescheiden riolering geplaatst en plaatste men greppels
en een nieuwe afsluiting. Tenslotte werden er ook drie opvangputten voor
groenafval geplaatst. Het gaat om een investering van iets meer dan 
€ 100.000.

(Met dank aan www.persinfo.org voor het gebruik van de foto).

LENNIK2000 AANWEZIG OP DE BETOGING IN LINKEBEEK



ANTIEKMARKT GAASBEEK
De antiekmarkt van Gaasbeek is bekend.
Vanaf de lente (4de zondag van maart)
tot een stukje in de herfst (4de zondag
van oktober) wordt het prachtige dorps-
pleintje van Gaasbeek omgetoverd vanaf
8 uur en dit tot 16 uur tot een gezellige
markt. Wekelijks gaat hier op zaterdag de
boerenmarkt door, maar de 4de zondag
van de maand nemen de marktkramers
van antiek en tweedehandse goederen de
taak over om een beetje leven in de
brouwerij te brengen.
Op zondag 23 oktober was het de laatste
maal van het jaar 2011. Wat niet is
geweten is dat 2 bestuursleden van
LENNIK2000 maandelijks instaan voor
de organisatie van deze activiteit. Sinds
geruime tijd staan Ernest Vankelecom en
Daniel Vandersypt in om alles in goede
banen te leiden.
En ze doen dit zeer goed.
Hier enkele sfeerbeelden.

SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN VOOR LENNIK KRIJGEN VORM
De aanwezigheid van sociale appar-
tementen in het Pajottenland is altijd
al een probleem geweest. In gans de
streek is er een schrijnend gebrek
aan. Lennik dient van de Hogere
Overheid tegen 2020 niet minder dan
57 van dergelijke appartementen of
woningen te bezitten om te voldoen
aan het decreet. Binnenkort wordt
hiertoe de eerste aanzet gegeven.
Voor twee verschillende plaatsen
wordt in de maand november de
aanbesteding gedaan.
Enerzijds voor 5 sociale appartemen-
ten met 1 slaapkamer in de Kroon-
straat en anderzijds eveneens 5
appartementen met 1 slaapkamer in
de Vanderkelenstraat (het vroegere
“Snacksken”). We zijn met deze tien
appartementen nog ver van de
opgelegde verplichting. Op het terrein
achter het huis “Leemans” worden er
15 appartementen voorzien.
De overige appartementen zullen
dienen te worden gerealiseerd in
Zwartenbroek. De verhuur van deze
appartementen zal niet gebeuren
door een sociaal verhuurkantoor
maar waarschijnlijk door het OCMW

zelf. De gemeente heeft steeds
getracht om deze appartementen te
verspreiden over de woonkern en dit
om “getto-vorming” tegen te gaan en
een goede integratie van de mensen
te bevorderen. Dat de aanbesteding
van beide dossiers zo lang heeft aan-
gesleept is te wijten aan de verschil-
lende administratieve hindernissen
die moesten genomen worden  op het
vlak van subsidiëring en de voorge-
legde plannen.
Met deze eerste aanzet tot bouw
hoopt LENNIK2000 dat de bouw van
sociale appartementen in een
stroomversnelling komt en zo vol-
doen aan de wettelijke verplichtingen
en onze inwoners deze service
kunnen aanbieden.
Volgens bepaalde studies is het ook
zo dat het aanbod van serviceflats
nog zou omhoog moeten. Sinds dit
jaar beschikt Lennik over 32 van der-
gelijke flats (vroeger slechts 15). Vol-
gens de behoeftestudie zouden er
binnen afzienbare tijd nog 18 dienen
te worden bijgebouwd. Zoals altijd
zal de financiering van dergelijke pro-
jecten het grootste probleem vormen. 

foto 1 de site in de Kroonstraat
foto 2 de site in de A. Vanderkelenstraat (Snacksken)

foto 1

foto 2



UITSLAG TOMBOLA NAJAARSETENTJE
Wij bedanken de alweer talrijk opgekomen bezoekers op ons najaarsetentje, begin oktober!
Dit zijn de prijswinnaars van onze mooie tombola:  
Lenniks bloemstuk: Wijnpartner bvba, Ninove;  Combi-oven: Claes, Meerbeke; friteuse: K. Ledent,
Lennik; stofzuiger: Martien Van Kelecom, Gaasbeek en Joris Van Der Leenen, Lennik;  personen-
weegschaal: Danny Van Ophalvens, Berg;  tosti-apparaat: Stefaan Uyttersprot, Affligem;  strijkplank
& strijkstoel:Willy De Waele, Lennik; multifunctionele speakerdock/klokradio-mp3: M. Derycke, Len-
nik;  TouchScreen GSM Polaroid: MT Van der Steen, Lennik;  Radio-CD-MP3-speler: Sarah Muylaert,
Lennik;  koffiezetapparaat: P. De Groef, Humbeek;  draagbare DVD-speler: H. Standaert, Lennik;
boekenpakket thrillers: ML Huygh, Lennik;  pakket erotische romans: Verstockt-Lippens, Lennik;
vruchtenpers: E. Peeters, Gooik; fles  Champagne  LENNIK 2000: E. Vossen, Lennik ;  geschenk-
pakket bieren Vlaamse Leeuw: Lieve Maes, Zaventem • Belinda Everaert, Affligem • Roger Leuckx,
Lennik • Eric De Cuyper, Vlezenbeek • Bob Maes, Zaventem • Brion-De Vriendt, Roosdaal •
A. Ringoet, Schepdaal • K. Van Belle, Lennik • Majella Arits, Lennik • Jo Heremans, Lennik. 

Traditiegetrouw kunnen de winnaars van
de prijsvragen in de Kleine Pijl (de jaar-
lijkse editie van ons blad, speciaal voor
kinderen) hun prijs afhalen tijdens het
najaarsetentje. 
Jorin, Kiani en Nienke Arits uit Lennik
winnaars uit ons blad voor de vakantie
2011 waren er als de pinken bij om hun
prijs te komen afhalen. Allen kregen een
mooi boekenpakket dat onmiddellijk
gekeurd werd. Deze drie flinke kinderen
kregen eveneens, als dank voor hun
inspanning, een heerlijk dessert naar
keuze! Proficiat ! 

PRIJSUITREIKING WEDSTRIJD DE KLEINE PIJL

Waarschijnlijk las u het in de pers:
“Aankondigingsbord van LENNIK2000 voor het najaarsetentje ver-
dwenen”. Ons bord was opgesteld in de Frans Luckxstraat. Natuurlijk
vinden we dit een zeer spijtig voorval. We gebruiken deze borden in
kunststof al enkele jaren en meteen na het etentje halen we deze bor-
den op om de gemeente niet te veel te ontsieren. Door het gebruik
van kunststoffen platen vermijden we het onnodig gebruik van papier
en is er ook geen gevaar dat de affiches loskomen en de natuur ver-
vuilen. In deze borden werd dan ook serieus geïnvesteerd. Daarom
nogmaals de oproep die we meteen na het verdwijnen hebben
gedaan. Voor de gelukkige vinder en het terugbrengen van onze plaat
hebben we nog steeds € 50  veil. Discretie is gewaarborgd

BORD VAN LENNIK2000 PLOTS VERDWENEN

www.lennik2000.be
Onze vertrouwde website met alle informatie over ons en onze gemeente.
Bestaat reeds 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.

LENNIK2000 OOK OP FACEBOOK


