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TIJD EN GELDVERSPILLING.

alleluia! lennik is opnieuw een commissie rijker.

Op aandringen van de oppositie en samen met drie

stemmen uit de lVB hoek werd er eind november van

vorig jaar een budgetcommissie opgericht.

dergelijke commissie dient zich te buigen over het

budget van de gemeente. toen het opgestelde regle-

ment niet in orde bleek te zijn tijdens de gemeenteraad

van december werd de goedkeuring ervan uitgesteld

tot de gemeenteraad van januari.

dit betekent dat lennik nu nog steeds geen budget

(begroting) 2012 heeft. Op het moment dat andere

gemeenten meestal een budget stemmen in

december, gingen wij over tot het oprichten van een

commissie om dit budget te bespreken!

Hierdoor kunnen we rekenen dat ons budget 2012

misschien zal gestemd zijn eind maart of eind april, wat

veel te laat is om een doortastend beleid te voeren.

lennik kwadraat (voorheen lennik2000) stemde

telkens tegen de oprichting omdat indien men echt

dergelijke commissie wil oprichten dit het best gebeurt

in het begin van een legislatuur of in september van het

voorgaand jaar. Zeker niet op een moment dat het

budget zou moeten klaar zijn. tevens zijn we van

mening dat er eigenlijk dubbel werk wordt geleverd.

Voorheen bestudeerde (of moest) een gemeente-

raadslid het budget nakijken en zijn bedenkingen

geven tijdens een gewone gemeenteraad. nu gaat

men er nog eens twee of drie extra-zittingen van die

commissie bij doen.

Verwondering ook bij ons tijdens de gemeenteraad van 

januari. door schepen de CUYPer werden enkele

juridische opmerkingen gemaakt in verband met het

reglement. deze bezwaren werden weggewuifd.

SPa-Groen stelde voor om voor deze commissie geen

zitpenningen te voorzien (waarmee we ons volmondig

mee akkoord verklaarden). Grote ontstentenis want

gemeenteraadsleden van Cd&V en lVB (Open Vld)

vonden dat extra-werk moet beloond worden en dus

ook betaald.

Het spreekwoord: “luister naar hun woorden en kijk niet

naar de daden” is hier niet ver af. Probeer eerst een

nieuwe commissie op te richten in de gemeente en

laat je vervolgens hiervoor extra-betalen terwijl dit werk

voorheen gebeurde tijdens een gewone gemeente-

raad. en dit op een moment dat de gemeentefinan-

ciën niet te rooskleurig zijn. en ik die dacht dat we de

“oude” politieke cultuur achterwege hadden gelaten.

weer een illusie rijker.

Besluit: deze commissie is een bijkomende belasting

voor de gemeente en zijn financiën en we zullen telkens

te laat zijn met ons budget (begroting).

Erik O - Fractieleider
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Veel interesse voor onze jaarlijkse receptie. Voor de eer-

ste maal werd onze nieuwe naam lennik kwadraat

lennik² voorgesteld aan het publiek door Gunter

MiGnOn die het idee uitwerkte. in zijn speech wees

eerste Schepen Geert de Cuyper opnieuw voor wat

onze partij staat. “Voor ons is een woord een woord“

aldus de schepen. (volledige speech kan u lezen op

onze website www.lennik2000.be) tevens werd officieel

meegedeeld dat voor de volgende gemeenteraads-

verkiezing lennik kwadraat en n-Va lennik zij aan zij

zullen staan op dezelfde lijst. een impressie van de

receptie.

Vroeger was de rode kruisafdeling gehuisvest in de

Schepenbank terwijl het materiaal werd opgeborgen

in een gemeentelijke werkplaats.

Vanaf deze maand is dit verleden tijd. door de techni-

sche dienst van lennik werd op enkele maanden tijd

de zolder van de gemeentelijke garage (gelegen in

de kroonstraat) compleet vernieuwd en werd er

ondermeer een vergader- en leslokaal gemaakt, een

schminklokaal voor ongevalsimulatie, een bureel, een

keuken en sanitair. tevens werd alles goed geïsoleerd.

de ziekenwagen kreeg een vaste plek in de garage.

Het gebouw werd onlangs officieel geopend.

WoRDT

Foto met dank aan www.persinfo.org

LENNIK2000 officieel omgedoopt tot
LENNIK KWADRAAT bij de nieuwjaarsreceptie

Rode Kruisafdeling Lennik-Gooik
heeft vaste stek
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Onlangs ging er voor een driehonderdtal personeels-

leden en vrijwilligers van de organisaties, werkzaam in

de socio-culturele sector en het Pajottenlands

Centrum, een personeelsfeest door. deze organisaties

werden geleidelijk opgericht door etienne Van Vaeren-

bergh en hebben verschillende doeleinden. Zo is er het

Pajottenlands Centrum voor Gezins- en Bejaardenhulp

met ongeveer 130 personeelsleden die instaan voor

schoonmaak en bejaardenhulp. Ongeveer 150

andere mensen zijn tewerkgesteld in allerlei vzw‘s in de

socio-culturele sector. tevens zijn er verscheidene

vrijwilligers die zich inzetten voor “de weeg”, de

consultaties van kind en Gezin. Jaren geleden wou

etienne iets doen aan het tekort van welzijnsdiensten

in onze streek (die stiefmoederlijk werden behandeld

door de hogere overheden). daarom startte hijzelf

deze vzw’s op en dit met groot succes.

Receptie socio-culturele sector en
Pajottenlands centrum vieren het nieuwe jaar

lennik viert dit jaar het 20-jarig bestaan van het bron-
zen Brabantse trekpaard dat op de Markt staat. Het
feestcomité kreeg een financiële steun van het vorige
comité. 22 jaar geleden werd de vzw de Brabander
voor lennik opgericht met als doel de realisatie van
een bronzen standbeeld van het Brabants trekpaard
in lennik. Het was een idee van wijlen VU-volksverte-
genwoordiger daan Vervaet, die dit levend erfgoed
wenste vereeuwigd te zien. de voorzitter van het oude
"Comité 10 jaar Prins", etienne Van Vaerenbergh (die
ten tijde van de inhuldiging van Prins burgemeester
was) overhandigde een cheque van meer dan €4.800
aan de voorzitter van het nieuwe "Prinscomité" (20 jaar
Prins) Godelieve eeckhoudt . de herdenkingsstoet zal
op 9 september 2012 doorgaan. 
(tekst overgenomen van www.Persinfo.org met dank)

Het is een feit dat de

federale overheid

opnieuw meer en

meer beroep gaat

doen op de lokale be-

sturen om asielzoekers

te logeren. Vanaf dit

jaar kan lennik meer

asielzoekers herber-

gen. Het OCMw krijgt

hiervoor een tege-

moetkoming van de federale overheid (Fedasil).

Men maakte hiervoor plaats in drie appartementen

van de vroegere rijkswachtkazerne. de gemeente en

het OCMw knapten de appartementen op en

bemeubelden ze (via schenkingen). tot op heden wer-

den de appartementen in het oud gemeentehuis van

Gaasbeek gebruikt door het lokaal Opvang initiatief .

Prinscomité krijgt ruggesteun

Lennik en asiel

Foto met dank aan www.persinfo.org
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Stromende gedichten, een koor, de natuur en onze
normale gang van zaken! Kortom… Januariblues.

dat we geen gewone winter hebben en dat we daar
dit jaar niets meer kunnen aan veranderen, beseffen
wij wel. wij wel!
Het heeft duidelijk invloed op mijn beetje wispelturige,
al dan niet normale gang van zaken.
ik ben van nature geen thuiszitter. thuis ligt een teveel
aan euh…   normale gang van zaken opgestapeld en
daar wordt van verwacht dat ik, toevallig als vrouw ge-
boren, die ook even onder controle heb. Ongeacht
het feit dat ik een hekel heb aan minstens de helft van
die normale gang van zaken, ben ik blijkbaar nogal
ouderwets en los ik het dus allemaal op.
niet altijd op de juiste dag of op het juiste tijdstip, maar
toch! Oplossen die troep!
elke vrouw die deze zinnen een paar keer leest, zal het
begrijpen. de ‘geen normale winter’ die we nu
beleven, maakt me opstandig als een tiener.
ik heb geen zin in wat dan ook. niet in ‘thuis zitten’ en
niet in ‘niet thuis zitten’.
ik beloofde aanwezig te zijn op de prijsuitreiking van
‘Gedichtendag’ met daarna een optreden in de
kapel van Zonnestraal. Het zou mijn derde opeenvol-
gende avond weG zijn en ik had er geen zin in. ik wilde
wegduiken in een zetel met een boek en een goed
glas wijn dus besloot ik om naar Zonnestraal te trekken.
ik kwam een kwartier te laat. Zucht!
dichterlijke woorden, ontsproten uit jong brein, werden
beluisterd en bejubeld. de dichters werden terecht
beloond voor hun mooi stromende woorden.
Het glas prinselijke Cava dat daarna in mijn handen
werd gestopt, deed ook wonderen. ik liet me mee-
slepen naar de kapel om ‘de rest’ te beluisteren.
Molitva, een koor waar ik nooit van hoorde en onze
welbekende dichter ivo Van Strijtem.
ik word niet gauw stil… dat ligt niet in mijn aard maar
die avond…
Molitva was, voor mij althans, een openbaring.
Ze lieten zich horen, deze mannen. Zelden heb ik zo’n
intense muziek mogen ervaren.
doorleefd en zuiver bracht Molitva de kapel tot leven.
de kapel van Zonnestraal!
ik vergat het gezelschap rondom mij en voelde me
letterlijk wegzinken. Of was het opstijgen?
er gebeurde die avond iets vreemds met mij. ik had
geen zin meer in een nababbel met Cava of andere
prinselijke toestanden. ik ging stillekes naar huis met
één van de cd’s van Molitva in mijn handtas.
Van Strijtem had ik al!
dit alles overkwam me een paar dagen geleden en ik
ben nog altijd stil.
de cd stond nog niet op. even de juiste inspiratie
afwachten. Met Molitva op de achtergrond wil ik een
tekst schrijven waarvan ik me voel stijgen of dalen…
het doet er niet toe. ik kijk naar buiten.
Vogels hebben tussen de blote takken en tegen beter
weten in, een nest gemaakt.
Op straat ligt, twee maanden te vroeg, een overreden
pad. Struiken botten en sommige doen een poging tot
bloeien.
een fazanthaan holt doortastend achter een hen die
zijn vroege zotheid weigert.
de zotheid van een ongewone gang van zaken in
januari.
naar ’t schijnt gaat het binnen enkele dagen vriezen.
ik hoop dat het kraakt!

Anne WYCKMANS

lennik kwadraat (lennik²) is de opvolger van de
lijst lennik2000 en zal ook handelen in de

gedachtegang van lennik2000

lennik kwadraat (lennik²) is de enige open
lennikse lijst en dit reeds sinds 1994.

lennik kwadraat (lennik²) is een samen-
werkingsverband 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.

www.lennik2000.be: onze vertrouwde website met
alle informatie over ons en onze gemeente.
inmiddels bestaat hij al meer dan10 jaar en is één
van de volledigste websites over lennik.
Het is bijna niet te geloven welke informatie werd
opgebouwd sinds het begin.
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.

Op beide plaatsen op het internet vind je heel vlug
onze persmededelingen / onze visie over
bepaalde lennikse “politieke” problemen.

Binnenkort: www.lennikkwadraat.be

LENNIK KWADRAAT op het internet
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Foto met dank aan www.persinfo.org

de Politiezone Pajottenland wil de wijkwerking
een stevige plaats geven in zijn politiewerking.

de wijkpolitie huist in de vroegere Schepenbank
wijkpost lennik: alfred algoetstraat 31 te 1750 lennik

(Schepenbank)
tel.: 054 31 35 70 • Fax: 054 31 35 79

openingsuren:
dinsdag: 09.00 uur tot 12.00 uur.

woensdag: 13.30 uur tot 16.30 uur.
donderdag: 17.00 uur tot 20.00 uur.

Wijkagenten :
lennik-centrum: regis de Vriese

Sint-Martens-lennik en Gaasbeek: dirk Mertens
eizeringen: Josse eylenbosch

Info‘t Lenniks hoekje


