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Verantwoordelijkheid ?
Deze ochtend werd ik wakker
gemaakt met het nieuws “de fractie
van LEnnIk2000 (want zo heten we
nog in de gemeenteraad) speelt
“politieke spelletjes en neemt haar
verantwoordelijkheid niet”. 
Een koude douche! Ik had verwacht
dat onze “coalitie” partner eindelijk
zou inzien dat er dient gehandeld te
worden en het hoofd van de ge-
meente namelijk de burgemeester
eindelijk eens zou doen wat van haar
mag verwacht worden, namelijk een
gemeente leiden en de meningen bij
mekaar brengen. Ze wist immers al
zeer lang wat voor ons de pijnpunten
waren in het budget en we hadden
ze hier op deze plaats (een week
voor de gemeenteraad) nog eens
op een rijtje gezet. toch ging ze
samen met de voorzitter van de ge-
meenteraad op ramkoers verder,
eigengereid en alleen rekening hou-
dend met haar “gedacht”. Hopende
dat de oppositie zich bij de stemming
zou onthouden en dat ze met slechts
6 Open VLD’ers een budget zou
kunnen laten stemmen. Zij zou zeer
goed moeten weten dat men
hiervoor in Lennik tenminste 10 raads-
leden achter zich moet hebben. Zo
gokken hoort thuis aan de pokertafel
en niet in een gemeentehuis. 
Het getuigt absoluut niet van die
verantwoordelijkheidszin die zij ons
verwijt van niet te hebben. Het
ontbreken van het zoeken naar een
consensus door Irina De knop en
haar gebrek aan het nemen van

verantwoordelijkheid werd op een
gemeenteraad eind vorig jaar nog
aangekaart door gemeenteraadslid
Henri Van Eeckhoudt.
Hij eiste onomwonden haar ontslag.
Onze vragen zijn volgens ons nog
steeds zeer gerechtvaardigd. we vra-
gen gewoon dat de fouten die er in
staan onmiddellijk worden rechtgezet
zodat het budget correct is en dat de
twee studies die worden aange-
vraagd geen verplichting oplegt om
ze ook (onmiddellijk) uit te voeren.
De zogenaamde “nieuwe moties”
stelden onze schepenen reeds voor
op het schepencollege van 9 maart
2012 (dus 16 dagen voor de gemeen-
teraad). Ze vinden hun oorsprong in
dringende kosten die we dit jaar
moeten doen.
Eén ervan is de noodzakelijke investe-
ring in de gemeentelijke muziek-
school. Immers indien we dit niet
onmiddellijk zouden doen zou in 2015
de erkenning en de subsidiëring voor
de school (meer dan 500 leerlingen)
kunnen wegvallen en de dood bete-
kenen van deze uitstekende school.
Deze verantwoordelijkheid willen wij
niet op ons geweten krijgen. Eigenlijk
begrijpen we de Lennikese Open VLD
niet in hun denktrant en hun uiteinde-
lijk doel. Ofwel heeft men teveel
gekeken naar hun grote broers in de
nationale politiek waar men er ook
de stekker uittrok en ……………….
klaarblijkelijk leert men niet uit het
verleden.

Erik O - Fractieleider
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Plant-en Snoeicursus fruitbomen

Reeds jaren bestaat er een subsidieregeling
voor de aanplant van hoogstamfruitbomen.
De milieuraad en schepen De Cuyper von-
den dat het hoogtijd werd om de kans te
geven aan de Lennikenaren om het snoeien
en verzorgen van die bomen onder de knie
te krijgen. Afgesproken werd in de geboorte-
boomgaard in Eizeringen. In twee sessies
werden de kneepjes en weetjes uitgelegd.
Enkele sfeerbeelden...

De leden, het bestuur en de mandatarissen
van LENNIK2 wensen alle Lennikenaren

een Vrolijk Paasfeest



Binnenkort vat het Vlaamse Gewest de werken aan
voor de hernieuwing van de Assesteenweg. Dit
onderwerp is al menigmaal in het nieuws geweest
in de pers en in politieke blaadjes. Evenwel deelde
de Schepen voor Openbare werken Etienne Van
Vaerenbergh mee dat er wekelijks een aanspreek-
punt zal zijn voor de Lennikenaren in de tramstatie
van Eizeringen waar men alle problemen kan voor-
leggen waarmee men geconfronteerd wordt.
De gemeente zal dan in samenspraak met de
bouwheer (het Vlaamse Gewest) naar een oplos-
sing zoeken.
De plaats en het uur van deze mogelijkheid wordt
meegedeeld in het informatieblad van de
gemeente.
tevens staat het nu ook vast dat de verkiezings-
lokalen in Eizeringen op 14 oktober niet zullen
ingericht worden in de gemeenteschool (gelegen
aan de Assesteenweg) maar waarschijnlijk in
het trefcentrum en in het Sint-Godelieve - Instituut
(Eizeringen)

Foto 1 Aan de toegang van het gemeentelijk
sport- en ontmoetingscentrum Jo Baetens zal in het
voorjaar een zebrapad worden aangelegd.
De mogelijkheid om een zebrapad aan te leggen
aan de toegang tot “Ons Huis” op de Markt wordt
onderzocht.
Foto 2 In de wijk “Sint-Elooi” werd het openbaar
verlichtingsnet vervangen. nieuwe palen en arma-
turen werden geplaatst.
Foto 3 Het bord ter promotie van het “Pajotten-
land” werd door de gemeentewerklieden op het
Masiusplein geplaatst.

Reeds vorig jaar deed onze fractie op-
roep in het kader “Project LENNIK 2020”
om de meningen, de vragen en de
voorstellen in verband met Lennik naar
voor te brengen. want het staat nu
reeds vast: er komen grote uitdagingen
op ons af! Denken we maar aan mobi-
liteit, vergrijzing, energie, milieu, geld-
middelen voor de aangeboden
diensten, verarming, verstedelijking,
jeugd ...............enz.
U kan uw mening nog steeds kwijt op
e-mail adres: info@lennikkwadraat.be

Oproep

Werken Assesteenweg Openbare werken in Lennik
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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.

Foto 1

Foto 2

Foto 3



Men zal het al gemerkt hebben: de verkiezingen in okto-
ber kondigen zich aan. De verkiezingskoorts maakt zich
van sommige partijen al meester. net zoals vorige verkie-
zingen brengen we regelmatig in ons blad een portret van
onze kandidaten (nieuwe en de al bekende).
De eerste die de “spits mag afbijten” is onze nieuwe
kandidaat Viviane tIELEMAnS. Ik sprak onlangs nog met
Viviane op onze bestuursvergadering en zoals ik al wist:
het is een zeer joviale vrouw.
Een prille vijftiger gehuwd met Daniel De Smedt . Reeds
éénmaal grootmoeder geworden van Jana, dochter van
haar zoon Dirk. “Ik heb steeds in Lennik gewoond en voel
mij hier echt thuis” vertelde ze mij. “Sommige mensen zul-
len mij misschien nog kennen van de plotselinge ontslagen
die er vielen bij de sluiting van Carrefour in Sint-Pieters-
Leeuw. Ik werkte er met een bediendencontract en viel
ineens zonder werk. Men interviewde mij toen nog voor
het VRtjournaal.
Ik vond echter dat ik niet bij de pakken mocht blijven zitten
en in de werkloosheid belanden. De dag na de sluiting
mocht ik beginnen in de Carrefour vestiging van ninove
waar ik nu nog werk”.

tijdens ons mosselfestijn van maart kon ik haar nog beter
leren kennen. Ik stond verstomd van haar werkkracht. niets
was te veel voor haar. “Mijn grote hobby is werken in mijn
kleine boerderij. Ik heb verschillende dieren en ik kweek
groenten, fruit, bloemen …. kortom ik heb echt “groene
vingers”.
Mijn grootste plezier is om te helpen met de oogst en de
zware botten stro op de kar helpen te steken. De toestand
van onze Lennikse landbouwers ken ik dan ook zeer goed
en ik wil mij dan ook speciaal inspannen voor hun belan-
gen. Ik weet immers hoe zwaar en soms ondankbaar deze
job is“. na de afloop van het mosselfestijn: “Echt ik heb mij
hier onmiddellijk welkom gevoeld bij deze ploeg en ik
vond de sfeer echt tof. Geen enkel woord was te hoog of
te laag. Echt toffe mensen om met mee te werken”.
Beste Viviane, we duimen voor jou voor de verkiezingen
en vinden je ook reuze tof!

Erik O - Fractieleider

Verkiezingen en LENNIK KWADRAAT (L²)

De Prinsviering nadert en het comité wenst deze viering
dan ook in de belangstelling te brengen. Prins werd dan
ook helemaal opgetuigd voor Palmzondag!

Prinsviering

Een “Prins”elijke vlag

naar aanleiding van het Jaar van Prins heeft het
“Prins”-comité besloten om een vlag te laten maken.
Om Lennik in een feestelijke stemming te brengen,
hoopt het comité dat de vlag massaal de huizen zal
sieren tijdens de grote apotheose op zondag 9 sep-
tember. U kan een raam- of stokvlag bestellen (maat 1
meter op 1.5 meter). Een vlag zal € 22 kosten. Bestellen
kan via prinslennik@gmail.com of bij Godelieve Eeck-
hout, Frans Van der Steenstraat 21 (02/532 51 04).
tevens worden er formules uitgewerkt om te zorgen
voor sponsoring. U leest dit allemaal binnenkort in het
gemeentelijk informatieblad (verschijnt begin mei).

“Prins”elijke vlag
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In het Lenniks Hoekje!      (15 &16 maart 2012)In het Lenniks Hoekje!      (15 &16 maart 2012)

QR-Code

Ik ben deze dagen niet ver van Lommel. De rouw hangt

hier zwaar in de lucht.

Schrijfworkshops voor de zesde leerjaren van zeven ver-

schillende scholen uit deze streek!

‘Het lijkt me het beste dat we heel gewoon doen’, zegt

een ietwat oudere leerkracht onzeker.

De gedachte die me overspoelt, doet me even grinniken.

Ik heb een sterk vermoeden dat de juf in kwestie een stuk

jonger is dan ik maar naast de andere aanwezige leer-

krachten lijkt ze bijna over datum.

test Aankoop stelde deze week nog voor om alle ‘uiterste

data’ af te schaffen.

Ik besluit om haar een beetje, weliswaar onopvallend,

te negeren.

Hoe kan je op 15 & 16 maart even doen alsof er in de buurt

van Lommel niets aan de hand is?

Ik overleg met de leerlingen wat je zoal nodig hebt om

een boek te kunnen schrijven.

Als eindelijk de woorden‘ideeën en fantasie’ vallen, vraag

ik aan de jongeren waar die ideeën dan vandaan

moeten komen.

Het gaat moeizaam maar het barst ineens los.

Ideeën kunnen misschien wel ontstaan uit nieuwsberich-

ten. Hoe kan het ook anders, ze wonen zo dicht bij

Lommel.

Ik voel hun behoefte om hiermee iets te doen.

Binnen de kortste keren zitten we in een tunnel in Zwitser-

land, midden in DE busramp.

De bijna overjarige juf krijgt knalrode vlekjes in haar hals.

Ik voel een heel klein beetje met haar mee maar de kin-

deren van haar klas hebben geen nood aan vlekjes. Ze

zitten met torenhoge vragen en willen één en ander kwijt.

Ik laat hen plaats nemen in de bus en zie de paniek in de

ogen van de juf.

De meeste kinderen die de workshops volgen, zaten in

gedachten reeds lang in die bus.

Ze zijn uiteraard bij de gelukkigen. Ik laat hen levend en

wel uit die bus kruipen en dan…

‘Schrijf nu eens even op waaraan je denkt als je uit die bus

bent geraakt.’

De jongeren zijn eerlijk! Ze denken in de eerste plaats aan

zichzelf.

‘Oef! Ik ben eruit…’

Op de tweede plaats komt paniek.

Ze hebben mama en papa nodig maar die zijn er niet en

hun gsm is weg.

Dan pas komen ze op de gedachte om misschien wat

vrienden te redden.

Eén enkele jongen schrijft niets. Zijn gezicht lijkt een stand-

beeld.

‘Denk jij dan helemaal niets?’, vraagt zijn buurjongen.

Hij schudt het hoofd.

‘Ik heb zoiets ooit meegemaakt’, zegt hij. Zijn stem klinkt

hees en slaat over.

Het wordt verdacht stil in het lokaal.

‘Je denkt gewoon aan niets’, fluistert hij.

‘Of toch… je denkt eigenlijk aan zoveel tegelijk dat je niet

meer weet wat je denkt.

Je bent gewoon heel erg opgelucht dat je nog leeft.’

Hij praat tegen zichzelf.

Ineens grijpt hij zijn balpen en schrijft in koeien van letters

op zijn blad: Ik LEEF!

Een zucht van opluchting gaat door het lokaaltje.

Ik kijk stiekem naar de juf!

Ze zit met tranen in haar ogen naar de jongen te kijken.
Ze knikt in mijn richting en ziet er ineens wat minder
overjarig uit.
De rest van de dag vullen we met heerlijke schrijfopdrach-
ten.
we lachen wat af… de zesdejaars van in de buurt van
Lommel… de juffen de meesters en ik.

Anne Wyckmans

annewyckmans@hotmail.com

we toonden ze reeds in ons vorig blad en bezoekers
aan ons Mosselfestijn kregen ze al mee:
de enige, echte “frigo-magneetjes“ van LEnnIk².
Ook u kan dergelijke magneet bekomen om je koelkast
mee op te fleuren!
Gewoon een mailtje sturen naar info@lennik2000.be
of info@lennikkwadraat.be met naam en adres en
vermelding “MAGnEEt”.
Opgelet wees er vlug bij want het aanbod is beperkt
en we garanderen …..
de aantrekkingskracht van onze magneetjes is groot!

Om u nog beter te “dienen” zal in de toekomst
steeds de QR-code worden gepubliceerd. Je
pakt je mobiele telefoon, scant de QR Code
en je krijgt direct meer informatie en een link
naar onze website. Je hoeft dus niets over te
typen of te onthouden.

www.lennik2000.be of www.lennikkwadraat.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/LENNIKKWADRAAT
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 en onze visie over

bepaalde Lennikse “politieke” problemen.

LENNIK KWADRAAT op het internet
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Het nieuwe hebbeding van LENNIK²


