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Nog een kleine veertien dagen te gaan tot de verkiezingen en alle
partijen draaien op volle toeren. Affiches, huisbezoeken, “flyers”, alles wordt
aangewend om de kiezer te overtuigen. De meeste mensen die ik ontmoet
zijn dan ook heel benieuwd hoe de kiezer zal beslissen. Telkens is het de vraag
bij ons: “Doen we huisbezoeken of doen we ze niet?”. We kunnen het ons
goed voorstellen welke gevoelens dergelijke bezoeken kunnen opwekken.
Men is juist bezig aan het koken, aan het afwassen……. en de bel gaat en er
staat een politieker voor jou. Anderzijds wenst men misschien iets te vragen
aan de kandidaten. Wij dachten dat we het anders moeten oplossen. Enkele
avonden zullen we persoonlijk onze speciale folder bij de Lennikenaren
posten. Indien je wenst is een persoonlijke babbel mogelijk. Of indien je een
afspraak wenst: geen nood dan mag u gerust contact opnemen op het
nummer: 0477/52.42.43 (Erik) het liefst buiten de kantooruren .
Om een beter beeld te krijgen en tussen de bomen het bos te zien,
verwijs ik graag naar ons Programma dat u in de loop van de maand juli en
augustus in de bus vond. U vindt ook meer in de volgende algemene brochu-
res waaronder de verwezenlijkingen en de kandidaten die u binnenkort in de
bus zal kunnen vinden.
Indien u ons programma niet in de bus vond verwijzen we graag naar de
volgende website: www.lennikkwadraat.be onder ‘Standpunt’ of
www.levenliefdelennik.be. Zelf heeft onze partij aan de andere partijen
gevraagd om deze campagne “proper” te houden. Het afscheuren van
affiches, het om de haverklap overplakken van affiches zijn niet meer van
deze tijd. Het wekt alleen maar agressie op, doet de natuur geen goed, zet
de politiek in een slecht daglicht. Op één partij na, die niet
antwoordde, kregen we een positieve reactie. Laten we hopen dat
iedereen er zich aan houdt.

Erik O  •  Fractieleider
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najaarsetentje

Traditioneel gaat ons “Najaarsetentje“ door
op de eerste zondag van oktober. Dit jaar is
het niet anders. 
Volgende kinderen/personen winnen, door
de wedstrijd in onze vakantiekrant "De Kleine
Pijl”, een gratis dessert op het najaarsetentje:
Kiani Arits • Nienke Arits • Jorin Arits (Zij heb-
ben niet alleen ALLES opgelost... Jorin heeft
met de opgegeven woorden ook een
prachttekst geschreven!) • Van Schuerbeeck
Romy  • Nand Evenepoel • Denise Verscha-
ete • Agnes Gisgand 



Herstelling verzakte riolering op de parking van de
gemeenteschool Assesteenweg.

Bijgeplaatste dienstdoende containerklas  gemeente-
school Assesteenweg.

Vervangen ramen gemeenteschool Assesteenweg.

Begin juli werd op het Masiusplein de knappe  uit-
gestippelde Vierhoevenwandeling opnieuw inge-

huldigd. Dit bord werd op 8 september 2002
geschonken door de VTB-VAB van Lennik en stond
toen op de markt. Met de werken werd ze er wegge-
nomen. Na enkele speeches stapten de aanwezigen
samen met streekgidsen de wandeling opnieuw in.

oPenbare werKen

Project rainbow 4KiDs
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VierhoeVenwanDeling

Het Project Rainbow in Kenia werd in één van de vo-
rige edities voorgesteld. We maakten zitpenningen
van onze mandatarissen over aan deze hulporgani-
satie. Deze staat in voor een lagere school en maakt
deel uit van de Lennikse gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking (GROS). Toen we onze
naam van LENNIK2000 vervingen door de naam LEN-
NIK KWADRAAT hadden we een grote stock aan bal-
pennen met de “verkeerde naam en logo”. We
vonden het een zonde om dit schrijfgerief verloren te
laten gaan en vonden snel een oplossing. We schon-
ken deze balpennen aan de school in Kenia waar
schrijfgerief zeer welkom is.       www.rainbow4kids.be

lenniK2000-balpennen in Kenia!



Nu de lijsten voor de verkiezingen bekend zijn, willen
wij Paul Schoukens bedanken, niet alleen omdat hij
zorgde voor de begeleiding tijdens de Prinsstoet,
maar vooral voor zijn bijna 25 jaar inzet in de gemeen-
telijke politiek. Eerst was hij OCMW-raadslid en later
werd hij gemeenteraadslid. Doordat hij zich niet
opnieuw voor CD&V verkiesbaar stelt, verdwijnt er
een markante figuur en een stem uit Eizeringen.
Bedankt Paul voor je inzet.

Reeds geruime tijd loopt op de website van de Vrt

(dvp.deredactie.be) een vraagstelling van de burger

naar de lokale politici toe. Ook voor Lennik. Onze partij
wenste hieraan een bijzondere zorg te besteden
omdat het toch gaat om informatie naar de Lennike-
naar toe en een toelichting van onze standpunten.
Klare en duidelijke taal, geen holle woorden, geen
slogans en ook het antwoord hoe we het willen doen. 
De ruimte voor een antwoord is beperkt tot 500 tekens
wat voor sommige teksten heel moeilijk is. Om die
reden kan u alle antwoorden in niet-ingekorte versie
nagaan op de website van Geert De Cuyper: 
www.geertdecuyper.be en www.lennikkwadraat.be.
Deze dienst stellen we u ter beschikking omdat we
vinden dat informatie belangrijk is.

Zondag vierde de Koninklijke Tuinbouw maatschap-
pij van het kanton Lennik met een academische
ziting zijn honderd jaar bestaan:

Op zaterdag 15 september 2012 om 13uur stipt werd
onze lijst door Voorzitter Etienne Van Vaerenbergh en
Lijsttrekker Geert De Cuyper als eerste neergelegd bij
de voorzitter voor de Lennikse kiesverrichtingen.
Zoals vroeger reeds gemeld: op onze lijst 19 kandida-
ten die er willen voor gaan en geen familiebanden
hebben waardoor ze hun mandaat niet zouden
kunnen opnemen.

VerKiezingsnieuws • VragenDe Partij
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100 jaar KoninKlijKe tuinbouw

Het is een oud zeer en we hebben het reeds aangekaart in een
vorige editie. De jacht op de volmachten is opnieuw begonnen
en dit ondanks onze opmerkingen. Personen die nauw verbonden
zijn met minder mobiele Lennikenaren als dienst- of zorgverstrekker
trachten een volmacht te ontfutselen en deze te laten gebruiken
door mensen die de volmachtgever zelfs niet kent! Hiermee
misbruikt men het democratische principe van het persoonlijk
algemeen enkelvoudig stemrecht. 
In ons artikel kondigden we aan dat we dit niet meer zo zouden
laten. Daarom verzonden we een brief aan de voorzitter van de
kiesverrichtingen dat we na de verkiezing toegang willen hebben
tot de volmachten en we ze eens nader zouden bekijken en in
kaart zullen brengen.

Meer informatie over het geven van een volmacht, kunt u vinden
op http://www.vlaanderenkiest.be/faq/ en op de websites van de
gemeente ('Politiek") of www.lennikkwadraat.be

Volmachten en De “hanDel” erin

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.

VerKiezingsnieuws • neerlegging lijst

VerKiezingsnieuws • beDanKt !



PrinsViering
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(fOTO’S WIM DURANG)

en tenslotte!  niet Vergeten:  onze geDreVen Ploeg KanDiDaten

Niemand kon er naast kijken.
De viering van 20 jaar sinds de
installatie van “Prins, de trots
van Brabant”. Maanden waren
er nodig om alles organisato-
risch rond te krijgen en sponsors
te zoeken. Het resultaat mocht
gezien worden.
We feliciteren ons Prinscomité
(en in het bijzonder Godelieve
& familie Lories-Eeckhout).

Mede-organisatoren Geert De Cuyper en Etienne Van Vaerenbergh,
onze Schepenen, lagen ook mee aan de basis van Prins in 1992. 

1 Geert DE CUYPER N-VA + LENNIK²
2 Kristien VAN VAERENBERGH N-VA + LENNIK²
3 Erik O LENNIK²
4 Dorien HERREMANS N-VA + LENNIK²
5 Jasper DE BRUYN N-VA   
6 Christel O LENNIK²
7 Fried RINGOOT N-VA + LENNIK²
8 Viviane TIELEMANS N-VA + LENNIK²
9 Wim DURANG LENNIK²
10 Lien DE SLAGMEULDER N-VA   
11 Bruno MOENS LENNIK²
12 Svea VERMEERSCH N-VA   
13 Gun MIGNON N-VA + LENNIK²
14 Bérénice FRIES N-VA   
15 Hans VAN LIERDE-SAYE LENNIK²
16 Anne WYCKMANS LENNIK²
17 Nils DEKAEZEMAEKER N-VA + LENNIK²
18 Chris VAN BELLE N-VA + LENNIK²
19 Ernest VANKELECOM N-VA + LENNIK²

N-VA - LENNIK²


