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Lennik kWadraat - het meest verschijnende politieke blad in Lennik

2012 - 18de jaargang - nummer 10

op dinsdag 8 mei ging in Lennik de senioren-

sportdag door. een sfeerbeeld

project Lennik 2020

Zo, deze week legden we de laatste hand aan ons verkiezingsprogramma

samen met de mensen van de n-Va. een verkiezingsprogramma maken vinden

we normaal . We deden dit reeds elke gemeenteraadsverkiezing. Maar toch is

het geen routineklus en kruipen er vele uren werk in.

Momenteel kan men ons vorig programma nog steeds napluizen op onze web-

site. en natuurlijk

zes jaar na het opstellen ervan zal een (beperkt) aantal punten niet gerealiseerd

zijn, achterhaald of op een andere manier opgelost zijn. Het houdt ook in dat bij

een coalitie men rekening moet houden met de wensen / vragen van de

coalitiepartner.  en zij wensen natuurlijk dat sommige punten van hun programma

worden uitgevoerd.

de Lennikenaren mogen of moeten eigenlijk elke zes jaar weten waarvoor

onze/een partij staat en wat ze van ons mogen verwachten. dit natuurlijk indien

we in het bestuur komen.  ons programma gaat over alle aspecten van de

Lennikse samenleving waarvoor een gemeentebestuur verantwoordelijk is.

in sommige onderdelen bespreken we ook de punten waarvoor we onze

verantwoordelijkheid wensen op te nemen.

de rode draad is het zuinig besturen voor de volgende zes jaar. evenwel wensen

we met de beschikbare middelen zinnige investeringen te doen die zoveel

mogelijk ten goede komen van alle Lennikenaren. Houd u toch maar

in de loop van de volgende maanden uw brievenbus in het oog en

u zal perfect ervan op de hoogte zijn waarvoor we staan. dit

allemaal neergepend in ons programma “project Lennik 2020”

erik o - Fractieleider

seniorensportdag



streekproducten
staan momen-
teel overal in de
kijker. terug naar
de authentieke
producten van
vroeger, terug

naar de rijke kwaliteit en smaken van vroeger.
in het pajottenland wordt de promotie voor onze
pajotse producten sinds enige tijd gestuurd door pajot-
tenland plus. eerst werd gestart met het ontwerpen van
een logo dat ondermeer staat voor de kwaliteit van
onze producten. Vervolgens werden producenten
aangespoord om gezamenlijk dit logo op hun product
te plaatsen. omdat de distributie van de verse produc-
ten een probleem bleek te zijn, is men nu druk bezig
om een “korte” keten distributienet op te starten.
Hierdoor wil men zorgen dat verkooppunten (dit kun-
nen gewone winkels zijn maar ook restaurants) van
onze streekproducten op een regelmatig en vast
tijdstip worden bevoorraad. ook tracht men om de
kwaliteit hoog te houden. Wie interesse heeft in streek-
producten, de verkoop van streekproducten of zelfs
het produceren van streekproducten kan meer info
verkrijgen op de website www.pajottenland.be
of bij pajottenland plus.

de federale overheid heeft besparingen aangekon-
digd in de vergoedingen van de Loi (lokale op-
vanginitiatieven). Wanneer  asielzoekers aan onze
gemeente worden toegewezen, worden zij opgevan-
gen in één van de opvangplaatsen in Lennik. Vanaf
mei 2012 wordt er echter gesnoeid in de vergoedingen
(vergoeding voor leegstand en vergoeding voor
kinderen) die de gemeente daarvoor ontvangt. om
die reden vroeg ik in de gemeenteraad eind mei welke
financiële gevolgen dit zal hebben voor Lennik.
Volgens ocMW-voorzitter etienne Van Vaerenbergh zal
de impact beperkt blijven en dit om twee redenen: het
aantal asielzoekers met kinderen in onze gemeente is
gering en praktisch alle opvangplaatsen zijn steeds
bezet waardoor er weinig of geen leegstand is. Bijge-
volg zal het aanbod van opvang ongewijzigd blijven.
er werd wel aan de gemeenteraad gevraagd een
protestbrief te richten aan staatssecretaris van asiel en
Migratie de Block omdat het onterecht is dat gemeen-
ten die hiervoor vrijwillig hun verantwoordelijkheid
opnemen er nu voor gestraft worden.
Volgende gemeenteraad zou deze
moeten worden goedgekeurd.

dorien Heremans - gemeenteraadslid

Bij het opstellen van ons blad vernemen we dat we-
gens de werken aan het kruispunt van eizeringen en de
assesteenweg, de krantenwinkel “’t krokrantje” tijdelijk
zijn deuren sluit. Volgens de uitbaatster zijn de kosten
te hoog omdat de klanten niet of bijna niet haar winkel
kunnen bereiken.
Meermaals wordt de vraag gesteld wat een ge-
meente kan doen in dergelijke gevallen bij openbare
werken. Zeker wanneer de gemeente niet de bouw-
heer is, is dit bitter weinig (en dit tot onze grote spijt).
Het enige wat een gemeente kan doen is om aan te
dringen bij de bouwheer en de aannemers om zo vlug

mogelijk te werken en de last zoveel
mogelijk te beperken. dit kan een

gemeente evenwel niet op de één
of andere manier afdwingen. We

hopen van harte dat de bouw-
heer zal aandringen bij zijn

aannemers om de werken
vlot te laten verlopen. 

onze schepenen en onze
mandatarissen zullen dit
dan ook betrachten.

onlangs werd de vernieuwde brochure van de
gemeentelijke toeristische dienst voorgesteld.
Misschien een idee voor onze Lennikenaren om deze
eens ter hand te nemen om Lennik te “bezoeken”.

een van de manieren om als Lennikenaar zijn eigen
gemeente te ontdekken werd onlangs georganiseerd
door onze gemeentelijke dienst nl., Lennik werd door-
kruist met huifkar met geïnteresseerden.

Vergoedingen Loi

Werken in eiZeringen
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streekproducten

toerisMe in Lennik



elke week worden er verbeteringen aangebracht aan
het gemeentelijk openbaar domein van Lennik .

op vraag van de gemeente herstelt de afdeling
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant het voetpad aan
de Molenbeek langsheen de Brusselsestraat.

de renovatiewerken aan de muur rond de kerk van
eizeringen lopen stilaan ten einde.

plaatsen van keuken in de lerarenkamer van de
gemeenteschool, H. ghijselenstraat.

Begin juni werden tijdens een plechtigheid de bijko-

mende 16 nieuwe serviceflats officieel in gebruik ge-

nomen. Momenteel zijn alle flats reeds bewoond en

wordt er zoals vroeger gewerkt met een wachtlijst.

ocMW-voorzitter etienne Van Vaerenbergh zei onder-

meer in zijn speech dat door de vergrijzing van de be-

volking er zeker en vast in de toekomst nog zullen

worden bijgebouwd. serviceflats zijn eigenlijk momen-

teel de enige woonvoorziening voor senioren die een

gemeente zoals Lennik financieel aankan. toch is de

nieuwbouw volledig gefinancierd met subsidies en ver-

koop ocMW-gronden, zonder enige inbreng van ge-

meentefinanciën. een echt verzorgingstehuis is voor

een kleine gemeente niet haalbaar en meer en meer

zal dit worden aangeboden door privé-investeerders. 

openBare Werken
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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!

ni l  volentibus arduum!

Het is een zware deur. ik trek haar zo zacht mogelijk toe.

Ze knalt in het slot!

de man die me een tip gaf om met de dame achter de deur te

komen praten, wacht me op. “dat soort deuren is altijd zwaar”,

lacht hij.

ik zucht. Hij reageert met een gezicht vol vragen.

“Bedankt”, zeg ik. “achter deze deur zat net wat ik nodig had.”

Hij straalt en ziet er op slag nog tien jaar jonger uit.

“das goe”, knikt hij. “kan je d’er een verhaal over schrijven?”

ik aarzel. “eéntje? dat wordt wel heel moeilijk.

ik zal proberen om d’er een stukske van den oorlog uit te pikken

he.

ik heb genoeg stof om een dik boek te schrijven maar ik heb tijd

tekort.”

“das goe”, zegt hij weer.

ik heb hem nog nooit twee keer, zo kort opeen, ‘das goe’ horen

zeggen.

“is ze al oud?” vraagt hij ineens.

Mijn beurt om te grinniken. “Wat is oud, volgens jou?”

Hij kijkt ernstig.

een wedervraag in plaats van een rechtstreeks antwoord zint

hem niet meteen.

Hij schraapt zijn keel. “ik bedoel oud met een d want ze is

volgens mij verre van out!”

We zitten terug op dezelfde golflengte en verstaan mekaar

zonder al te veel woorden.

We lachen allebei tegelijk.

ik haal een doodsprentje tevoorschijn. eentje dat ik net van haar

kreeg.

de dame op het doodsprentje was haar zus. nee… de dame op

het doodsprentje is haar zus.

Bloedverwantschap verdwijnt niet zomaar als je dood bent.

de man bekijkt het prentje aandachtig. “Ze scheelden maar elf

maanden,” zeg ik.

“oei, dan is ze dus ook al dik in de negentig. en deze hier, heb je

haar gekend?”

ik gris het doodsprentje uit zijn handen.

“en of, ik kreeg nederlands van haar.”

Mijn herinneringen spoelen terug naar de jaren zestig.

“deze vrouw geloofde in mij.

Ze stuurde mij, als zestienjarige, naar het jaarlijkse voordracht- en

welsprekendheidtornooi ‘het dr. de gruyter-juweel’ ingericht

voor jongeren van 8 tot 18 jaar. ik stond daar tussen allemaal

leerlingen uit de Latijnse. ik, leerling uit de technische confectie.

ik voel nog die minachtende blikken … wat komt die hier doen?

ik liet hen horen wat ik daar kwam doen en eindigde, zelf

verbaasd, bij de eerste drie.

“nil volentibus arduum”, zei mijn leerkracht nederlands

toepasselijk. ik verstond haar niet want ik deed geen Latijnse

maar het klonk zo goed dat ik het nooit vergat.

toen ik thuiskwam met het blije nieuws wees m’n moeder naar

de mand met strijkgoed.

“ik heb het strijkijzer al opgewarmd,” zei ze.

ik stond meteen met beide voeten terug op de grond.

die avond maakte mijn moeder wel mijn lievelingspudding als

dessert.”

de man had geduldig naar mijn stukje levensverhaal geluisterd.

“sorry”, zeg ik. “Wie had ooit gedacht dat ik hier, in een klooster

in het pajottenland, een zus van mijn vroegere leerkracht neder-

lands uit Mechelen zou vinden?

deze zuster heeft me trouwens prachtige verhalen verteld.

ik zal een stukje schrijven voor het optreden van 11 november,

ik beloof het maar… ”

de man lacht. “Ja, ik weet het al, hier zit een boek in.

Wanneer ga je dat schrijven?”

“nil volentibus arduum”, antwoord ik. sedert Bart

d.W. het ook gebruikte, weet ik wat het betekent en

ik vind het alsmaar beter klinken.

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: volg ons nu ook op tWitter: 
http://twitter.com/Lennikkwadraat 

Lennik kWadraat op het internet
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Magneetjes Lennik kWadraat

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 werd op het ledenfeest van onze partij voor
medewerkers, mandatarissen, toekomstige kandida-

ten en onze sympathisanten uitgelegd hoe onze
verkiezingscampagne zal verlopen. geert de cuyper,
onze lijsttrekker herhaalde dat het de bedoeling is dat
onze partij zijn verantwoordelijkheid wenst op te
nemen en (verder) te werken aan het welzijn van
Lennik.

LedenFeest


