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Heugeli jk nieuws !

Eindelijk, eindelijk is er een akkoord gevonden op het vlak van het budget
(begroting) van de gemeente Lennik voor het jaar 2012. In dergelijke akkoor-
den zijn er eigenlijk geen winnaars en ook geen verliezers.
Toch zijn we verheugd dat het gezond verstand, weliswaar zeer laat, heeft
gezegevierd. En we eindelijk verder kunnen gaan werken aan het welzijn
van Lennik en zijn inwoners. Op al onze terechte vragen werd ingegaan, be-
halve wat betreft een klein gedeelte van de subsidies aan de Muziekschool.

Spijtig genoeg moet het budget waarover we een akkoord sloten nog eerst
naar de budgetcommissie. Spijtig, niet zozeer om het democratische gehalte
van deze commissie maar wel (wat we steeds stelden) ze er echt op een
slecht moment gekomen is. Nu zal zij nog een bijkomende vertragende
factor zijn in het stemmen van het budget en kan het zeker niet eerder
gebeuren dan op de gemeenteraad van 21 mei. Dit betekent dus dat we
eigenlijk zonder enige reden tenminste vijf maanden te laat zijn!

Overleg en luisterbereidheid, een wil om te streven naar consensus had er
nochtans kunnen voor zorgen dat een aangepast ontwerp van begroting
2012 wel gedragen en goedgekeurd werd door een meerderheid van de
gemeenteraadsleden. Nu kon het ontwerpbudget van Irina De Knop slechts
rekenen op 6 ja-stemmen terwijl 13 gemeenteraadsleden duidelijk geen
boodschap hadden aan het budget. Men had geen vertrouwen in het door
haar voorgestelde budget.

We hopen van harte dat in de toekomst (of wij al dan niet in de meerderheid
zitten is hier niet terzake) hieruit lessen kunnen worden getrokken.
In een coalitie moet men niet alleen rekening houden met zijn coalitiepart-
ner, maar er ook voor zorgen dat een meerderheid van gemeenteraads-
leden het beleid steunt.

Erik O - Fractieleider

Onlangs werd door de Lennikse
gemeenteraad een motie goedge-
keurd in verband met de besparin-
gen door vervoersmaatschappij De
Lijn. We onderschreven dit want af-
bouw van gelijk welke dienst treft
toch altijd iemand en meestal zijn dit
de minst kapitaalkrachtigen. Bij deze
motie voegden wij nog een punt bij.
Immers we betreuren ook dat de ge-
plande en toegezegde buslijn vanuit
Gooik over Lennik en zo naar Ternat
(Station) en Asse (ziekenhuis) er in de
nabije toekomst niet zal komen. Hier-
door zitten we nog steeds met het
probleem dat ons openbaar vervoer
op Brussel wordt gericht en niet in de
ontsluiting van het Pajottenland (ver-
der in dit blad wat er voor Lennik is
veranderd)
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Woningcomplex “Den Bleek”

van boven op de “toren”

Van op de stelling rond de Sint-Kwintinuskerk
werden er door verschillende fotografen
unieke foto’s genomen. Ook onze “huisfoto-
graaf” kon enkele foto’s nemen. We zullen er
dan ook regelmatig dankbaar gebruik van
maken en een selectie ervan zal binnenkort
op onze website staan. Bovenstaande foto
geeft een prachtig zicht van het Woning-
complex “Den Bleek”.

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.

Onze leuze blijft nog steeds:

LENNIK VLAAMS en GROEN.



Onlangs opende het OCMW een nieuwe ontmoe-
tingsruimte in de WCD “Den Bleek” . Deze zal open
zijn op dinsdag- en vrijdagnamiddag van 12 u tot
17 u. ook voor mensen die niet in het WCD wonen.
Ook niet-bewoners kunnen er dan terecht voor een
drankje, een spelletje kaart of een babbel. Het ca-
fetaria en de ontmoetingsruimte is vooral gericht
naar de bewoners van “Den Bleek” en naar
Lennikse senioren, hun vrienden en familie.
Het cafetaria op de Frans Van Der Steenstraat 6
blijft voorlopig open op dinsdagvoormiddag.
Op andere dagen wordt het cafetaria voorbehou-
den aan de bewoners. Inmiddels zijn alle nieuwe
flats (er werden er onlangs 16 nieuwe in gebruik
genomen) al bezet, aldus OCMWvoorzitter Etienne
Van Vaerenbergh.

Eind mei zullen de omgevingswerken rond de WCD’s
“Den Bleek” klaar zijn.

Aansluitend worden op de site “Den Bleek” twee
camperplaatsen (kampeerwagens) aangelegd.

Op Palmzondag om 11 uur werd Prins verrast met
“Palmer van Lennik”: het jonge veulen werd naar
zijn vader gebracht onder grote belangstelling.
Dit kaderde in de viering van het Jaar van Prins.
Ook heeft het “Prins”-comité besloten om een vlag
te laten maken. Om Lennik in een feestelijke stem-
ming te brengen, hoopt het comité dat de vlag
massaal de huizen zal sieren tijdens de
grote apotheose op zondag 9 september.
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 Eeckhout, Frans Van der Steenstraat 21
(02/532 51 04).

Werken in de buurt van WCD “Den Bleek”

Opening nieuwe ontmoetingsruimte in

“Den Bleek”

Palmzondag

PrinsDag

-2-



Lijn 128 (Brussel-ninove):

Deze hoogfrequente lijn op de gewestweg N8
blijft ongewijzigd. Deze lijn bedient de kern van Eizeringen.

Lijnen 140 (snelbus Brussel-Leerbeek), lijn 141 (Brussel-Lennik

Leerbeek) en lijn 142 (Brussel-gaasbeek-Leerbeek): 

Alle ritten van deze lijnen krijgen het Zuidstation als vertrek-
en eindhalte in Brussel. Het eindpunt aan de Kapellekerk in
het centrum van Brussel zal niet meer bediend worden.
Ook de andere lijnen (116-117-118-170-171) zullen niet meer
verder rijden dan Brussel Zuid. Het aanbod van deze lijnen
blijft verder nagenoeg ongewijzigd met, op een enkele rit na,
dus een behoud van de huidige frequenties.

Lijn 163 (roosdaal-Lennik-Halle):

Deze lijn kent een goed gebruik, maar het volledige traject
tussen Pamel en Halle wordt enkel door scholieren gebruikt.
Tijdens de daluren en in het weekend bevinden de reizigers
zich voornamelijk op het traject binnen Halle. Buiten de spits-
uren wordt lijn 163 daarom beperkt tot het traject Halle-
Oudenaken. In functie van de scholen in Halle blijft Lennik
rechtstreeks met Halle verbonden zoals dat vandaag het
geval is.

Lijn 165 (Ternat-Ternat industriezone-asse met uitbreidingen):

Het aanbod van lijn 165 wordt sterk afgebouwd. Deze lijn
komt enkel op het grondgebied van Lennik voor de bedie-
ning van het Sint-Godelieve-Instituut en de scholen in Ternat.
Die ritten blijven behouden.

Bediening sint-godelieve-instituut, andere lijnen:

Er zijn verschillende lijnen die bij het begin en het einde van
de lessen in het Sint-Godelieve-Instituut, verlengd worden tot
de school. Hieraan verandert er niets.

De reizigers kunnen zich ook inschrijven op een digitale

nieuwsbrief via: www.delijn.be/blijfopdehoogte. 

Daar geven zij de lijnen in die hen interesseren en van zodra

er informatie beschikbaar komt, krijgen zij een mailtje met

de aanpassingen, de nieuwe dienstregeling en de mogelijke

alternatieven.

Wat verandert er bij “De Lijn” voor Lennik?

Herstel van de muur rond de kerk van Eizeringen
door de gemeentewerklieden.

Openbare werken in Lennik

Persfotografen in actie tijdens intrede “Palmer”!
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Aansluitend zal door de groendienst van de gemeente de tuin
achter de Pastorie van Eizeringen afgewerkt (beplant) worden.

Voor de bibliotheek, Schapenstraat te Sint-Martens-Lennik
wordt in het voorjaar een “zoenzone”aangelegd.

Ter compensatie van de parkings die verloren gaan door de
aanleg van de “zoenzone”, wordt een parking aangelegd

op de hoek van de Schapenstraat met de Doelestraat.

Qr-Code

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.



in het Lenniks Hoekje!      (15 &16 maart 2012)in het Lenniks Hoekje!

Zolang de bus in Lennik stopt, prijs ik me gelukkig.

Ik ben niet echt een busmens en dat ligt voor 100% aan

mezelf natuurlijk.

Ik leef eigenlijk veel te gejaagd om regelmatig gebruik te

maken van het openbaar vervoer.

Gezien het feit dat we heel soms moeten loten wie de

auto gebruikt, ben ik gelukkig met die bushalte op amper

één kilometer van mijn deur!

Ik heb zelfs een busabonnement dat, moet ik toegeven,

veel te weinig wordt bovengehaald.

Mijn afspraak met een vriendin tegen de Nederlandse

grens ligt reeds een hele tijd vast.

Normaal doe ik dat op maximum anderhalf uur met de

wagen. Heen en terug is dat +/- drie uur op de baan.

Groot stuk ring rond Brussel grrr… groot stuk ring rond

Antwerpen grrr…

Met de juiste cd’s, zing ik die tijd zonder al teveel

verwensingen vol.

Ik ben nog modern genoeg om via de juiste websites…

de meest logische bus- en treinverbindingen te zoeken en

ook te vinden. De meest logische?

’t Is vakantie en dat betekent heel concreet… minder bus-

sen (kreun) en minder treinen (dubbel kreun).

Het lukt me om hier thuis te vertrekken om 09 uur,

om 09:16 uur stipt op de bus te stappen,

in één ruk naar Brussel-Zuid te rijden, veertig minuten na

aankomst verkleumd op de trein te stappen die eveneens

in één ruk naar de Nederlandse grens rijdt.

Geen nodeloze overstappen, dat had ik even goed

uitgedokterd.

Klokslag 11:45 uur stap ik over de drempel van het huis aan

de grens.

Dat ligt gelukkig vlakbij het station. Ik heb een hekel aan

treintoiletten dus… mijn blaas staat op springen.

Mijn vriendin ziet er absoluut stralend en volledig uitgerust

uit.

‘De koffie staat klaar’, verwelkomt ze me.

Ik strompel voorbij haar uitgestrekte armen naar haar

kraakproper toilet. Oef!

‘Hoe is de reis verlopen?’ roept mijn vriendin vanachter de

deur.

‘Daar kan ik boeken over schrijven,’ zucht ik en ik meen

het!

We praten en eten en praten en ja het is lang geleden…

we hebben heel wat bij te praten.

Ineens een gil… ‘Anne, welke trein moet jij terug hebben?’

Ik gil ook. 16: 15 uur. Ik schiet in mijn schoenen, heb geen

tijd meer om de veters te knopen, hol als bezeten richting

stationnetje, 16: 32 uur, duik net op tijd in de juiste trein,

richting Brussel. Ik geef een ruk aan mijn tas die tussen de

dichtgeklemde deur zit en scheur de rits in twee nooit

meer passende stukken. Ik voel, nee ik ben een hijgende

kluns.

Een donkerbruin gezicht knikt me geruststellend toe.

‘Moet u ver, mevrouw?’

‘Brussel,’ zucht ik en ik neem mijn boek.

De man lacht zijn parelmoeren tanden bloot.

‘U mag nu een heel uur lekker boekje lezen, mevrouw.

Goed hé!’

Ik grinnik en dan doe ik het…een heel uur… wauw!

In Brussel heb ik, louter toevallig, een prachtige busaan-

sluiting.

In Lennik staat de echtgenoot mooi op tijd aan de

bushalte om die allerlaatste kilometer huiswaarts te over-

bruggen. Het is amper 19 uur en ik, rotverwend nacht-

mens, geeuw luidruchtig. ‘Hoe kan jij nou moe zijn,’ zegt

manlief verbaasd. ‘Je hebt vandaag toch niets gedaan?’

Ik kan alleen maar knikken: ‘Dat klopt en ik moet absoluut

nog een hoekje schrijven.’

Anne Wyckmans
annewyckmans@hotmail.com

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 indrukwekkend 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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Wakker Lennik


