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ZALIG KERSTFEEST EN GELUKKIG NIEUWJAAR
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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,
aandacht voor het culturele en verenigings-
leven.

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.

EDITORIAAL

Het is in het groot en het breed uit-
gesmeerd in kranten en ook op
Ring-tv: de Lennikse meerderheid
komt niet meer overeen. We kun-
nen dit niet ontkennen. Na de
perikelen in de schoot van onze
coalitiepartner beloofden we de
Lennikenaren dat we onze over-
eenkomsten zouden uitvoeren met
dien verstande dat er een goed be-
stuur zou blijven in Lennik en we
pleitten op dat moment voor een
krachtdadig bestuur. Tot onze spijt
kwam deze belofte in het gedrang
en hebben we samen met sche-
pen Warrand aan de noodrem
getrokken.
Het is normaal dat op een bepaald
moment voorziene budgetten wor-
den overgeheveld naar andere
posten. Hierdoor kunnen de vrij-
gekomen gelden besteed worden
aan eventuele nog openstaande
facturen. Meteen kunnen nog-
maals vaststaande uitgaven be-
vestigd worden. LENNIK2000 is
er van overtuigd dat in tijden van
geldschaarste het te besteden

bedrag moet ten goede komen
aan het algemeen welzijn van de
gemeente en zijn inwoners.
LENNIK2000 is ook niet te vinden
voor gemarchandeer tussen de in
de begroting vaststaande bedra-
gen met andere niet voorziene
projecten. Een gemeente besturen
is geen marktplaats waar men
aan ruilhandel doet. Nadat meer-
maals hetzelfde werd voorgesteld
op het college van burgemeester
en schepenen verlieten onze sche-
penen en schepen Warrand de
vergadering. Indien er niet naar
een compromis kan worden
gezocht, doordat een partij zich
vasthoudt aan een niet voorzien
project kan men zijn besluiten
snel trekken. Omdat er nog steeds
leveranciers zaten te wachten op
de betaling van hun facturen, het
opstarten van de haalbaarheids-
studie voor windmolens in het ge-
drang komt (€25.000 - een
project dat geld kan opbrengen
voor de gemeente) en de herstel-
lingen aan het wegennet dringend
moeten worden uitgevoerd (derge-
lijke kosten kunnen niet worden

uitgesteld naar volgende jaren
omdat de putten groter worden en
duurder om te herstellen en de
veiligheid in het gedrang komt)
dienden onze fractie samen met
schepen Warrand zelf een wijzi-
ging in. De LVB diende ‘s ander-
daags zelf een begrotings-
wijziging in waarbij alle uitgaven
worden geschrapt (dus geen wer-
ken, geen aankoop van ziekenwa-
gen, geen haalbaarheidsstudie
enz..).
Onze budgetwijziging werd 6
tegen 5 weggestemd terwijl de
wijziging van LVB werd aangeno-
men met 6 stemmen tegen 11
onthoudingen. LENNIK2000 is
enerzijds gelukkig dat we uit een
impasse zijn geraakt en onze
verplichtingen tegenover leveran-
ciers en de brandweer kunnen
waarmaken. Toch betreuren we
dat de schrapping van noodzake-
lijke uitgaven de bevolking ten
onrechte zal raken. 

Erik O
Fractieleider
LENNIK2000



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 man-
datarissen van CD&V, Vlaams Belang en Groen! de
raadszaal zodat de vergadering niet wettelijk kon verga-
deren.
LENNIK2000 besliste toen dat de zitpenningen voor deze
“verloren” gemeenteraadszitting werd gestort aan een
goed doel. Gekozen werd voor het project
RAINBOW4KIDS gedragen door Katrien Vermeersch uit
Lennik. (Het verhaal kan men lezen in ons vorig nummer
van september). Deze vzw is tevens lid van de Gemeen-
telijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).
Ondertussen zijn de centjes uitgegeven en kocht men
boeken voor de school. Hiernaast enkele foto’s van de
school. 
Meer info over dit project op www.rainbow4kids.be
Geldelijke ondersteuning kan op het volgende rekening-
nummer 733-0387301-10 van Rainbow4kids VZW,
Olmenlaan 24, 1750 Lennik. Indien men een fiscaal
attest wenst: 445-9628121-62 van Caraes NGO,
Stropstraat 119, 9000 Gent. Met vermelding “Scholen
Ukunda'

BHV en LENNIK2000
WAAROM LENNIK 2000 HET GERECHTELIJK AKKOORD OVER BHV VERWERPT?
1. Dit akkoord voorziet niet in een splitsing maar wel in een ontdubbeling.
2. Dit akkoord houdt in dat de Franstalige rechtbanken bevoegd blijven in alle

gemeenten van Brussel-Halle-Vilvoorde, dus ook in de 35 Vlaamse
gemeenten van Halle-Vilvoorde.

3. Brussel 19 wordt minder tweetalig (1/3 tweetaligen in plaats van nu 2/3).
4. Halle-Vilvoorde wordt meer tweetalig: 1/3 van alle magistraten dient er

tweetalig te zijn, 5 Franstalige magistraten, die slechts een functionele
kennis van het Nederlands hebben, worden werkzaam in Halle-Vilvoorde.

5. De forfaitaire verdeling 80F/20N is nadelig voor de Vlamingen gezien in
de Arbeidsrechtbank meer dan 33 % van de zaken Nederlandstalig zijn, in
de Rechtbank van Eerste Aanleg meer dan 30 % van de zaken Nederlands-
talig zijn, in de Politierechtbanken te Brussel 35 % van de zaken
Nederlandstalig zijn.

6. De Procureur des Konings in Brussel zal steeds een Franstalige zijn.
7. De Taalwetgeving van 1935 wordt aangepast in negatieve zin voor de

Nederlandstaligen.
Etienne VAN VAERENBERGH - Voorzitter

ZITPENNINGEN OVERGEMAAKT AAN EEN GOED DOEL



LENNIK2000 RESOLUUT VOORSTANDER VOOR SAMENWERKING
MET DE ANDERE GEMEENTEN UIT HET PAJOTTENLAND
Ondanks het feit dat LENNIK2000 een lijst is
die enkel in Lennik bestaat, gaat onze
interesse verder dan Lennik. Het zou er nog
moeten aan ontbreken dat we geen open
geest hebben. We zijn er ten stelligste van
overtuigd dat samenwerking met ondermeer
onze buurgemeenten ons als streek versterkt
en we samen veel sterker staan dan als
gemeente alleen.
Zo zijn we volstrekt voorstander van de
samenwerking via Pajottenland Plus. Dit
Leaderproject is werkzaam op verschillende
vlakken zoals plattelandsontwikkeling, milieu
en natuur, samenwerking (meer info zie
www.pajottenland.be) en is werkzaam in de
gemeenten Gooik, Herne, Galmaarden, Bever,
Pepingen, Roosdaal en Lennik.
Eén van de projecten ontstaan in de schoot
van Pajottenland Plus is het virtuele “Huis van
het Pajottenland”. Elke eerste woensdag van
de maand komen de burgemeesters van de
zeven gemeenten samen om gezamenlijk een probleem te bespreken, een streekvisie te ontwikkelen en ook gezamenlijke projecten
op te starten. Op één van deze vergaderingen ontstond onlangs het idee om brieven te schrijven aan 2 ministers en een gedepu-
teerde om de borden langsheen de snelweg met de vermelding “Pajottenland” niet te vervangen door de naam Groene Gordel.
Deze laatste naam mist elke historische waarde terwijl de naam Pajottenland echt als merknaam is gekend in Vlaanderen.
LENNIK2000 is er echt van overtuigd dat een vergedreven samenwerking onderling tussen onze landelijke gemeenten de
gemeenten ook budgettair ten goede kan komen.
Immers bij gezamenlijke aankopen kan een betere prijs worden bedongen of soms kan door de aankoop van een machine deze
ook mits betaling en goede afspraken gebruikt worden door een buurgemeente. Zo zal er in binnenkort door de zeven gemeenten
en met subsidies van Pajottenland Plus een mobiele kiosk worden aangekocht. Deze zal beschikbaar worden voor grote activiteiten
in ons Pajottenland. We hopen van harte dat dergelijke initiatieven de mensen uit de gemeente en ook het Pajottenland dichter bij
mekaar brengen.

NIEUW BESTUUR VOOR LENNIK2000
Zaterdag 22 oktober 2011 werd door de
Algemene Vergadering van LENNIK2000 een
dagelijks bestuur gekozen.
Dit Dagelijks Bestuur zal tenminste éénmaal
op de maand vergaderen. De voornaamste
taak van dit Dagelijks Bestuur bestaat er in om
de politieke lijn van de partij uit te tekenen,
instaan voor de samenwerking met de N-VA
en vooral vanaf nu instaan voor het begelei-
den van en het uitstippelen van de lijn van de
partij voor de verkiezingen volgend jaar
oktober. In dit Dagelijks Bestuur zetelen alle
mandatarissen samen met Gun Mignon,
Hans Van Lierde en Wim Durang.
Dit Dagelijks Bestuur rapporteert op geregelde
tijdstippen de Algemene Vergadering. In de
schoot van het Dagelijks Bestuur wordt een
voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris
en een penningmeester verkozen.



LENNIK2000 AANWEZIG OP JAARMARKT LENNIK
Het is een traditie. Reeds verschillende jaren is LENNIK2000 echt aanwezig op de
Lennikse jaarmarkt. Dit jaar was het niet anders. In de Vanderkelenstraat werden
verschillende gadgets uitgedeeld aan de voorbijgangers. Binnenin kon men rustig
iets drinken en onze mandatarissen waren er aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden.
Rechtstreeks contact met de Lennikenaren vinden we zeer belangrijk. Uit eventuele
kritiek kunnen we leren om het bestuur bij te sturen. Volgend jaar zullen we opnieuw
present zijn. Misschien spring je even binnen?

Reeds in het nummer van oktober kondigden we aan dat het OCMW in totaal 10 sociale huurappartementen gaat oprichten.
Het dossier is nu in een stroomversnelling. De oprichting van dergelijke appartementen wordt ons ook door de hogere overheid
opgelegd. In de Kroonstraat 27 komen 5 appartementen (kostprijs €665.134,84) en de bouwwerf wordt opgestart in het voorjaar.
En er komen 5 appartementen in de Vanderkelenstraat 4. Dit laatste project wordt gegund op 12 januari 2012, maar zal hierna zeer
vlug worden opgestart. Deze bouwprojecten worden gesubsidieerd door de hogere overheid.

SOCIALE APPARTEMENTEN - STAND VAN ZAKEN

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 word vriend van onze facebook-pagina.

LENNIK2000 OOK OP FACEBOOK


