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“Jullie zijn veel te serieus”. dit waren de woorden van nochtans een promi-
nente figuur van één van de lennikse traditionele partijen. dit in de context
van de laatste lennikse budgetperikelen en het feit dat er iemand nog nodig
achtte om een natrap te geven aan haar coaltiepartner op het moment
dat er een akkoord was.

“Jullie zijn veel te serieus”. ik wist niet wat ik hoorde en, ik zeg het eerlijk, ik
was eventjes uit mijn lood geslagen. is gemeentepolitiek, hoe klein deze we-
reld ook maar is, soms geen serieuze zaak? en als dit van een beleidvoerder
komt vind ik dit zeer raar. Zijn we niet bezig met het welzijn van onze bevol-
king en hebben we soms geen greep op de onmiddellijke leefomgeving van
onze kiezers. Heffen we geen belasting om projecten voor de burgers tot
een goed einde te brengen. Betekent het mandaat dat we van de kiezer
krijgen niet dat we een contract aangaan met de lennikenaren om de
beschikbare middelen (hoe klein ze ook zijn) te besteden aan projecten die
iedereen ten goede komen. Voorwaar met dergelijke gedachtekronkels heb
ik serieuze problemen. reden ook waarom we steeds trachten om op onze
verkiezingslijst zoveel mogelijk mensen te zetten die allen met hun eigen en
ook verschillende talenten ons kunnen versterken.
deze mensen kunnen het beleid steunen en gelet op hun
vaardigheden en ondervinding eventueel bijsturen. want,
laat ons eerlijk zijn, niemand heeft de volmaaktheid in pacht
en iedereen maakt al eens inschattingsfouten.
daarom durf ik ook te zeggen: ja, voor onze partij is de
gemeentepolitiek serieus.

Erik O - Fractieleider
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Van op de stelling rond de Sint-Kwintinuskerk werden er door verschillende fotografen unieke foto’s genomen. Ook onze
“huisfotograaf” 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.
Bijgaande foto geeft een prachtig zicht op het centrum van Sint-Martens-Lennik met in de verte zelfs het Atomium !



Op vrijdag 20 april 2012 gaf lennik kwadraat de
aftrap voor de toekomstige verkiezingen en dit als
eerste politieke formatie in lennik. Hierbij al enkele
foto’s.
de voornaamste punten om nu al te onthouden en
waar we later op terugkomen: 

1. Geert de Cuyper wordt onze lijsttrekker en op de
tweede plaats zal volksvertegenwoordiger
kristien Van Vaerenbergh mee trekken.

2. etienne Van Vaerenbergh (stichter en voorzitter
van lennik kwadraat ) zet een stapje opzij en
laat plaats voor het jonge “geweld”. Hij blijft ac-
tief als voorzitter van lennik kwadraat. Graag
bedanken we etienne nu al voor zijn tomeloze
inzet in de politiek (een carrière van meer dan
veertig jaar niet alleen in de gemeentepolitiek
maar ook op Vlaams en nationaal vlak).

3. er werd een officiële kartelovereenkomst geslo-
ten tussen n-Va lennik en lennik kwadraat op
het vlak van de samenwerking. en dit onder het
goedkeurend oog van Ben weyts, ondervoorzit-
ter van n-Va. Het staat nu al vast dat we onder
de naam n-Va-lennik² aan de verkiezingen
beginnen en met het lijstnummer van de n-Va.

4. er werden vier nieuwe kandidaten voorgesteld
namelijk Viviane tielemans (reeds voorgesteld in
ons vorig blad), student Jasper de Bruyn, voor-
zitter van de n-Va lennik, Fried ringoot (welbe-
kend in lennik en omstreken) en Christel O uit
Sint-Martens-lennik en uit het goede hout
gesneden. alle kandidaten worden in één van
de volgende blaadjes persoonlijk aan u voor-
gesteld.

5. we hebben de ambitie om uit te groeien tot de
grootste partij in lennik en de ideeënfabriek te
blijven voor lennik.

LENNIK KWADRAAT geeft aftrap

voor de Lennikse gemeenteraadsverkiezingen
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Persconferentie lancering kartel n-Va-lennik2.

n-Va lennik voorzitter Jasper de Bruyn en de voorzitter van lennik
kwadraat klaar om de kartelovereenkomst te ondertekenen

en ook uit te voeren. 

de voorzitter van lennik kwadraat etienne Van Vaerenbergh
samen met onze lijsttrekker Geert de Cuyper.

Viviane tielemans, kristien Van Vaerenbergh, Ben weyts
en lijsttrekker Geert de Cuyper.Christel O

Fried ringoot



de perken ter hoogte van het kruispunt
n282/Gaasbeeksestraat werden beplant

met bodembedekkers.

de veiligheidscamera’s in het centrum van lennik
laten de politie toe tal van criminaliteitsproblemen

op te lossen.

Op vraag van de gemeente:
door awV Vlaams-Brabant grondige herstellingswer-
ken aan het wegdek kruispunt n8/tuitenbergstraat.

aan elk schuilhuisje van “de lijn” wordt een vuilbak
geplaatst.

Het is geen geheim. Ondanks onze

naam “lennik kwadraat” zien we

ons als een deel van een groter

geheel namelijk het Pajottenland.

we willen een vooraanstaande rol

blijven hebben in het reilen en zeilen

in het Pajottenland. Samenwerking

tussen alle zeven gemeenten

(onder de stimulans van Pajotten-

land Plus) is voor ons noodzakelijk.

en dit ongeacht of er in de andere

gemeente het bewind wordt

gevoerd door mensen die niet onze

politieke strekking delen.

Samenwerking kan voor ons ook

kostenbesparend zijn en geeft onze

streek ook een identiteit die ten

goede komt aan alle inwoners. Op

deze manier komen er tevens subsi-

dies vrij voor projecten waarvan we

anders maar zouden kunnen dro-

men. Zo zijn we zeer blij dat er een

bijkomend herkenningspunt werd

gezet verwijzend naar het Pajotten-

land. U kunt sinds eind maart een

wandpaneel zien op het Masius-

plein.

elk van de zeven gemeenten kreeg

twee typische kenmerken voor hun

gemeente toegekend. Voor Lennik

zijn dit het kasteel van Gaasbeek en

onze Gronckelman. Voor de ove-

rige gemeenten zijn dit: Bever: de

heks Marie Catier en de Burghtka-

pel; Galmaarden: het Belgisch trek-

paard en de Pauwelviering; Gooik:

volksmuziek en geuzestekerij de

Cam; Herne: kartuizer met bijbel en

de waltrudismolen; Pepingen:

hoeve Cantimpré met de kerk van

Bellingen en de drogoommegang;

Roosdaal: den dikken van Pamel en

de Hertboomwindmolen (of beter

gekend als de molen van Zeppos).

aan u om dit wandpaneel eens te

“verkennen” en misschien ook onze

prachtige streek. (dergelijk paneel

vind je terug in alle 7 Pajotse

gemeenten).

Voor éénmaal hebben we de foto

omgedraaid om beter tot zijn recht

te komen!

Openbare werken in Lennik Pajottenland voorgesteld op wandpanelen
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Heeft u al een magneetje van
lennik kwadraat?
Heel gemakkelijk om postkaarten,
boodschappenlijstjes, briefjes enz…
op je koelkast vast te zetten. Je kan
ze nog steeds bekomen door
gewoon een mailtje te sturen naar

info@lennikkwadraat.be (naam en adres met vermelding
“MaGneet”).

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

wat is het eerste waar je aan denkt als je de naam ‘PrinS’
hoort?

Ben jij een inwoner van Groot-lennik? Streng verboden
spontaan te reageren.

Het antwoord is absoluut en totaal afhankelijk van heel
veel verschillende factoren, behalve als je in lennik woont.

Op het marktplein van Sint-kwintens staat er ene op een
sokkel een beetje Brabants fier en stoer te doen.
tenminste, hij doet al bijna 20 jaar danig zijn best.

Het blijkt lang genoeg om alle mogelijke prinselijke dromen
aan banden te leggen.

Om de fantasie terug wat te laten draven, galopperen en
springen… vroegen we het aan mensen die niet zo vast
zitten aan ‘Onze Prins’.

Hier volgen enkele spontane antwoorden van volwasse-
nen en kinderen. Mensen die onze Brabander waarschijn-
lijk nog nooit zagen.

• een 75 jarige man: Prins? die zitten toch meestal in
sprookjes hé? das niks voor mij zenne!

• een 88 jarige vrouw: Prins? awel, dat is toch euh…
dinges… euh… ja, maar bedoelt ge Philip of bedoelt ge
dinges … allé, hoe heet die zijn broer ook alweer?

• een 9 jarig meisje: Prins? euh… die zitten op een wit
paard en die komen u halen en dan rijden die weg en
dan… goh…’t vervolg weet ik eigenlijk ni zo goe.

• een 2 jarig meisje: koekie… koekie… Mmmmm

• een 17 jarige jongen: Pins? ik heb daar ooit nog een
collectie van gehad. Stom!

• een 30 jarige man: Prins? wat wilt ge horen? Prins, prinses,
koningshuis… kosten alleen maar geld aan de maat-
schappij. weg ermee!

• een 70 jarige vrouw: awel dat is toch da merk van
dienen encyclopedie? de winkel Prins of zoiets. kijk ma ne
kier, ’t staat oep ‘t schap!

• een 16 jarige: Gaat het over diene in de coma of wa?

• een vriend van de vorige: Ma nee, dat is wel een
serieuze vraag. ne Prins dat is ene die koning mag worden
als zijn voorganger in de kist ligt.

• een 43 jarige vrouw: Prins? dat is toch die kok van op de
radio vroeger? Ge weet wel, die met zijn lang haar.
leeft die nog?

• een 7 jarige jongen: Prins heeft ne keer ne gouden bal
gered maar toen wisten ze nog niet dat het een prins was.

• de 8 jarige zus: a nee, want eerst was dat ne kikker en
de prinses moest die kussen, bwei…

• een 34 jarige vrouw: Prins? dat is een moeilijke vraag. Het
antwoord is afhankelijk van wat voor soort prins ge eigenlijk
bedoelt. Gaat het over een echte prins? Prins zijn door uw
afkomst? Hewel, daar wil ik wel eens over praten! 
eigenlijk zijn dat ferme sukkelaars…

(en ze was vertrokken voor zeker een half uur uitleg)

• een 62 jarige uit een buurgemeente: Zoekt ge Prins?
Ja maar dan zitte verkeerd zenne…

Ge moet naar lennik ja? naar de markt in Sint kwintens
ja? weet ge waar dat is? Hewel, als ge daar zijt, kunt ge
der ni neffes kijken. Hij heeft zelfs een veulen tussen zijn
benen staan ha-ha... Hoetem da geflikt heeft… ha-ha…
’t is wel een veulen da blad schiet… ha-ha…

we kunnen zo nog even verder gaan maar mijn plaats
voor een hoekje is beperkt. Onze Prins is dan misschien niet
meteen de eerste Prins waaraan, buiten de zone,
gedacht wordt.

Voor ons is hij wel de enige echte! ik
denk dan eveneens aan prinselijke
wijntjes, aan de week van de amateur-
kunsten, aan schilderijen, aan lennikse
feesten en aan prinselijke stoeten… en
ja… de wijn mag al ne keer vervangen
worden door een goe glas Palm. Geen
lennikse inwoner die daar iets op
tegen heeft.

Anne Wyckmans  -  annewyckmans@hotmail.com

Binnenkort ook in lennik: de "nostalbus".
Hij werd onlangs voorgesteld in roosdaal.
in deze rondrijdende tentoonstellingsbus maak je kennis
met het mobiliteitserfgoed uit heel het Pajottenland en de
Zennevallei via filmpjes, geluidsfragmenten en foto’s.

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 lennikse politieke

actualiteit.

NIEUW: nu ook op TWITTER: 
http://twitter.com/#!/lennikkwadraat 

LENNIK KWADRAAT op het internet
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NOSTALBUS

Magneetjes LENNIK KWADRAAT

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.


