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“BHV gesplitst! Alstublieft” publiceerde eind vorig jaar een traditionele
partij. Nu weet ik uit ervaring dat wanneer de vos de passie preekt…. jawel
dat de boer op zijn ganzen moet passen.

Bij deze kreten van glorie is het dus niet anders.
reeds in “knack“ van 8 november 2011 deelde de Brusselse advocaat
Fernand keuleneer, gewaardeerd rechtskundige en advocaat van kardinaal
danneels mee: “Compleet in het nadeel van de Vlamingen” en “Vlamingen
hebben zich magistraal laten rollen”. Ondertussen heeft ook de Vlaamse
balie in Brussel hetzelfde meegedeeld en waarschuwt men voor de werkdruk
voor de Vlaamse magistraten (die afgenomen zijn in aantal). Op 18 april
2012 deelden de Nederlandstalige rechters en politierechters nog mee dat
ze voor een ware ramp vrezen bij deze “splitsing” (knack). Hierdoor komt de
rechtsgelijkheid in Halle-Vilvoorde serieus in het gedrang. iedereen is het er
over eens.
Ondanks wat de traditionele partijen ons willen laten geloven is er geen
gerechtelijke splitsing van ons arrondissement. integendeel de situatie is nog
verergerd. Het is dan ook bijzonder cynisch dat men dergelijk hoera-geroep
nog op grote affiches liet zetten.
ik kan alleen maar zeggen: “Dank u wel traditionele partijen” voor het

nogmaals verkopen van de Vlamingen in Halle-Vilvoorde. de enige win-
naars, en eigenlijk heb ik bewondering voor de manier waarop, zijn de Frans-
talige onderhandelaars die er niet alleen in slaagden vanuit een slechte
positie de rollen te kunnen omdraaien maar op de koop toe ook nog de
Vlaamse partijen uit mekaar speelden.
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Ook van op de stelling die er stond rond de Sint-Martinuskerk werden er
door verschillende fotografen unieke foto’s genomen. Ook onze fotograaf
kon enkele foto’s nemen. Bijgaande foto geeft een prachtig zicht op het
centrum van Sint-Kwintens-Lennik. Merk nog het vele groen van onze streek.

Nogmaals komt tot uiting dat België waar-
schijnlijk het enige land ter wereld is waar een
minderheid aan de meerderheid zijn wil kan
opleggen. Een meerderheid die op de koop
toe ook nog de economische motor is van
het land. (zie ook nog verder in dit blad).

Erik O - Fractieleider



Staatshervormingsakkoord ontmaskerd: 

Het gerechtelijk arrondissement Brussel - Halle - Vil-

voorde (BHV) wordt niet gesplitst!

Het plannetje dat gepubliceerd werd n.a.v. de
zogenaamde provinciale hertekening van het
gerechtelijk landschap bevestigt pijnlijk dat het
gerechtelijk arrondissement BHV niet wordt
gesplitst. Het voorstel dat Cd&V, Open Vld, SP-a en
Groen voorleggen herneemt het FdF-voorstel van
Olivier Maingain dat voorzag in een ontdubbeling
van de rechtbanken in BHV in een Nederlandsta-
lige en een Franstalige afdeling, die beiden
bevoegd zijn en blijven over het ganse grondge-
bied van BHV.

Een dergelijk voorstel betekent noch min noch
meer:
1. dat er -zoals nu nog altijd- ook in de toekomst

slechts één gerechtelijk arrondissement blijft
bestaan (zie tekening);

2. dat de Franstalige vleugel van de Brusselse recht-
banken, zoals vandaag, ook bevoegd blijft voor
het eentalig Nederlandstalig arrondissement
Halle - Vilvoorde;

3. dat het Nederlandstalig arrondissement Halle-Vil-
voorde niet ingedeeld wordt bij de provinciale
geleding Vlaams-Brabant (samen met leuven);

4. dat het Nederlandstalig arrondissement Halle-Vil-
voorde samen met het tweetalige Brussels
Gewest ingebed blijft in het niet-gesplitste
gerechtelijk arrondissement Brussel;

5. dat de ééntalig Franstalige rechtbanken (en dus
ook de ééntalig Franstalige onderzoeksrechters)
samen met de vijf Franstalige parketmagistraten
die in Halle-Vilvoorde geparachuteerd worden,
ook in Halle-Vilvoorde de plak blijven zwaaien;

6. dat de 75.000 duitstaligen wel een taalkundig
gesplitst duitstalig gerechtelijk arrondissement
bekomen;

7. dat de 650.000 Nederlandstaligen inwoners van
Halle-Vilvoorde aangehecht blijven aan de
Franstalige rechtbanken.

Kristien Van Vaerenbergh

Volksvertegenwoordiger

Lid commissie Justitie

en Herziening van de grondwet

(Federaal Parlement)

Op zondag 25 maart 2012 werd de maandelijkse
rommel- en antiekmarkt in Gaasbeek weer opge-
start. deze wordt ingericht door de vzw Onafhan-
kelijk verbond voor landbouw, middenstand en
vrije beroepen (ONaV), van stichter-voorzitter
Etienne Van Vaerenbergh. de markt vindt plaats
elke 4de zondag van de maand (van maart tot en
met oktober). Het pittoreske arconateplein is al
zeker 20 jaar het decor van deze gezellige markt
voor antiek, brocante en rommelwaren. Je kan er
terecht van 8.00 u tot 16.00 u. tweemaal per jaar –
in juni en september – wordt er ook ruimte gemaakt
voor boeken en platen. deze rommel- en antiek-
markt zou de oudste zijn van de regio Pajottenland
en Zennevallei. Op de markt word je verwelkomd
door Ernest Vankelecom en daniel Vandersypt
bestuursleden van vzw O.N.a.V. Zij staan in voor de
plaatsing van de kramen en de algemene
organisatie.

Het kasteel van Gaasbeek is genomineerd voor de
MuseumPrijs 2012. deze prijs bedraagt een som van
10.000 euro en wordt elk jaar gegeven aan één
museum in Vlaanderen, één in Brussel en één in
wallonië. Vorig jaar werd het kasteel van Gaas-
beek al eens genomineerd voor Vlaanderen. Het is
een vakkundige jury die beslist wie in de prijzen valt.
wil je deze parel van onze gemeente helpen een
prijs in de wacht te slepen? Breng dan je stem uit!
Er worden immers ook een Publieksprijs en een
kinderjuryprijs uitgereikt. 
Stemmen kan: www.museumprijs.be, tot 15 mei.
Op 22 mei worden de winnaars bekend gemaakt!

Dorien Herremans - gemeenteraadslid

Gerechtelijk arrondissement BHV gesplitst?

Neen!

Maandelijkse rommelmarkt in Gaasbeek
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Kasteel van Gaasbeek aan de top!
(helpt u mee?)

vanaf maart tot en met oktober
elke 4de zondag van de maand op het Arconateplein
25/3 • 22/4 • 27/5 • 24/6 • 22/7 • 26/8 • 23/9 • 28/10
ROMMEL- EN ANTIEKMARKT • GAASBEEK

Voor meer informatie: O.N.A.V. • tel. 02 532 14 41



Sinds begin mei is een gedeelte van het kruispunt in
Eizeringen afgesloten. Het is ontegensprekelijk dat der-
gelijk werk serieuze overlast meebrengt en de plaatse-
lijke handelaars in de problemen brengt. anderzijds
dienen er ingrepen te gebeuren om het kruispunt
veiliger te maken. Men schat dat de werken tot onge-
veer half november zullen duren. Op de laatste
gemeenteraad wees Schepen Van Vaerenbergh er
nogmaals op dat de invloed van de gemeente in deze
werken beperkt is. de bouwheer is het Vlaamse
Gewest en hun diensten bepalen de manier van
werken (fasering). de nodige vergunningen worden
zelfs niet afgeleverd door de gemeente maar wel door
de hogere overheid. de enige rol die de gemeente
wel kan spelen is dat zij een doorgeefluik voor proble-
men is en dit tussen het Vlaamse Gewest en de omwo-
nenden. Om die reden is er elke donderdagavond
tussen 18u30 en 19u30 in de gemeenteschool van
Eizeringen iemand van de gemeente om te bemidde-
len voor problemen.

afgestorven bomen vervangen in centrum lennik

Sinds 2003 neemt lennik deel aan de Vlaamse
week van de amateurkunstenaar. in het weekend
voor 1 mei ging deze tentoonstelling door in en
rond de Schepenbank.
dit jaar stond de tentoonstelling in het teken van
de 20ste verjaardag van Prins, ons bronzen paard
dat op 6 september 1992 op zijn sokkel werd ge-
plaatst. 14 individuele kunstenaars, samen met Zon-
nestraal vzw, SGi en het Fotografencollectief,
maakten werken voor deze tentoonstelling.
Proficiat!

Opmerkelijk was ook de voorstelling van de 8 grote
“schrikpaarden”. Na de tentoonstelling zullen zij
worden geplaatst in het lennikse landschap ter
promotie van de grote viering van Prins op 9 sep-
tember 2012.

Kruispunt Eizeringen dicht

Openbare werken

Expo 20PK - Wakker Lennik
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Vandaag sloot de laatste kerncentrale in Japan. de hon-
ger naar energie (goedkope) wordt groter en groter.
daarom zoekt iedereen naar alternatieve energie. Ook in
het Pajottenland. Naast het windmolenverhaal deden de
zeven gemeenten van het Pajottenland via Pajottenland
Plus een duit in het “zakje” in de zoektocht. Vorig jaar
startte men een project (in het kader van kyoto in het
Pajottenland) waarbij men ging trachten om energie op
te wekken via bermmaaisel . Er werd een proefinstallatie
opgericht op de grens van Pepingen en Halle om met
droge vergisting energie op te wekken.
de gemeenten gingen zorgen voor een aanvoer van het
bermmaaisel.
Na een jaar proefdraaien werd
echter beslist om momenteel
niet verder te gaan met dit
project. Ondermeer door het
feit dat het bermmaaisel
verontreinigd was met stenen
en blikjes.
Een bijkomende transportband
om de verontreiniging uit het
bermmaaisel te halen was fi-
nancieel niet haalbaar. Ook
was er een probleem met de
regelmatige aanvoer. Het be-
sluit was dat deze opstelling niet zijn doelstelling behaalde
en men dus verder zal moeten zoeken naar oplossingen.
wel deelde men mee dat gedurende het proefdraaien er
toch ongeveer 40 gezinnen beroep konden doen op deze
energiewinning.
Het zoeken naar alternatieve energie is een vallen en
opstaan. Het is wel vooruitstrevend dat onze streek actief
meedoet aan deze zoektocht.
Meer over de projecten vindt men terug op de website:
www.kyotoinhetpajottenland.be

In het Lenniks Hoekje!      (15 &16 maart 2012)In het Lenniks Hoekje! Zoektocht naar alternatieve energie

Ongewenste intimiteit! Het onderwerp steekt zo nu en dan
de kop op en laat dat nu toevallig één van mijn stok-
paardjes zijn. ik heb me enkele jaren geleden beziggehou-
den met opzoekwerk rond ongewenste intimiteit.
de conclusies waren en zijn nog steeds bedroevend.

Onze hersenontwikkeling belet ons niet om zo nu en dan
af te dalen tot gewoon zoogdier. Gekrenkt, waarom?
intimiteit is toch plezierig?
Jawel… plezierig op voorwaarde dat je het kan beleven
zonder angst.

de verhalen die ik te horen kreeg, hebben me meer dan
eens hartkloppingen bezorgd.

Geen hartkloppingen waar ik blij van werd. terwijl ik dit
schrijf, zie ik de gezichten terug van al die vrouwen. Het
waren bepaald geen doetjes die zich in een slachtofferrol
wentelden.

Helaas, een glimlach, een spontaan schouderklopje ble-
ken voldoende als onweerstaanbare uitdaging. ik zal u de
details besparen. de waarheid overtreft elk krantenartikel
en nee… de 14-jarige vertelt het niet aan haar moeder,
de 20-jarige vertelt het niet aan haar chef, de 30-jarige
vertelt het niet aan haar echtgenoot en als je denkt dat
het na een bepaalde leeftijd stopt, dan ben je mis! Ook
60-jarige vrouwen hebben last van ongewenste intimitei-
ten en negatieve herinneringen.

Hadden of hebben mannen ooit last van ongewenste
intimiteiten?

last? ik moet echt geen psychiater of beroepspsycholoog
zijn om te voelen dat mannen en vrouwen bepaalde
dingen anders interpreteren.
Sommige mannen hebben als kind één en ander
meegemaakt en die dragen dat heel hun leven mee.
diep weggestopt in een rugzakje dat even loodzwaar is
als dat van vele vrouwen.

Een volwassen man die door een vrouw wordt vast
gegrabbeld, vindt dit slechts hoogst uitzonderlijk onaan-
genaam. En toch. wat doen we met alle soorten, meestal
goedbedoelde aanrakingen? de krantenkoppen over
ongewenst gedrag hebben gevolgen.

ik was een paar dagen geleden aanwezig op een
tentoonstelling van amateurkunstenaars.
de tentoonstelling bleek een juweeltje en de bezoekers
waren het waard om stilletjes te observeren. ik zag tot mijn
verbazing hoe een man spontaan een hand op een
schouder wilde leggen maar net voor de aanraking die
hand aarzelend terugtrok. Zijn gezicht sprak boekdelen.

Mijn ogen dwaalden ongewild door de zaal. Verbeeldde
ik het me maar of zag ik inderdaad weinig aanrakingen?
ik ging naar de binnenkoer waar de tentoonstelling verder
liep en botste op een goeie kennis. Zonder veel nadenken
sloeg ik mijn twee armen rond zijn lijf en gaf hem een knuf-
fel. dit gebaar ontlokte meteen een luid warm protest.
Het lachen duurde maar even.

Een gesprek over de krantenkoppen kwam heel spontaan
op gang.
wat me het meest opviel?

de vrouwen die twintig jaar of langer zwegen en wie weet
om welke reden ineens wel wilden praten, worden door
de doorsnee mens niet echt ernstig genomen.
al helemaal niet als men hoort of leest wie de dader blijkt
te zijn. ik durfde alleen maar opwerpen
dat na zoveel jaren het beeld mis-
schien wel wat vertekend is maar ik
voelde meteen diep in mijn binnenste
een soort verraad. Je zou voor minder
je rugzak volstoppen met weg te
moffelen toestanden.

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/
onze visie over lennikse politieke problemen.

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

LENNIK KWADRAAT op het internet
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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.

Onze leuze blijft nog steeds:

lENNik VlaaMS en GrOEN.

met deze maaiopzuigmachine
JUMBO verzorgde lennik de
aanvoer naar deze installatie


