
Traditioneel herdenken wij op 11 november de gesneuvelden van de beide
wereldoorlogen. Ook dit jaar gebeurde dit in Sint-Martens-Lennik en in Sint-Kwintens-Lennik.

Hier zijn enkele foto’s uit Sint-Martens-Lennik

De 55ste Jaarmarkt kende een groot succes.
Ook LENNIK 2000 ging rond en zag dat het goed was.

CULTUURUITSTAP EEN GROOT SUCCES. 

Met drie bussen en ongeveer 150 Lennikenaren trokken we op donderdag 2 december naar het
Paleis van Schone Kunsten voor de opvoering van enkele klassieke stukken. We kunnen echt

spreken van een groot succes. Iedereen vond dat dergelijke initiatieven voor herhaling vatbaar zijn.
We noteren alvast in de maand maart 2005 een uitstap naar de Ploter

in Ternat voor een opvoering van de “Frivole Framboos”.

Bestuur van LENNIK2000 treedt regelmatig in discussie met zijn mandatarissen. 

Inspraak is één van de basisprincipes in de schoot van LENNIK2000. Daarom vergaderen alle
mandatarissen en de bestuursleden nagenoeg om de zes
weken om het één en ander door te praten. Telkens wordt
de politieke situatie, zowel op het vlak van de gemeente-
politiek als het reilen en zeilen in het OCMW besproken
en kunnen de bestuursleden hun visie geven over bepaalde
feiten. Er wordt in een consensus naar rationele oplossin-
gen gezocht waarin iedereen zich kan vinden. Dit is ook
het moment waarop nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën,
nieuwe voorstellen en voorstellen van de basis  naar voor
worden gebracht. De voorstellen worden gewikt en gewo-
gen naar hun haalbaarheid en of deze politiek verant-
woord zijn. Een vast onderdeel van de vergadering is
nagaan of ons verkiezingsprogramma, zoals we dit rond-
stuurden in de gemeente, wordt gerealiseerd of welke pro-
blemen er zich voordoen. We zijn er ons wel degelijk van
bewust dat we dit programma af en toe moeten bijsturen.

Doch een beetje zelfkritiek is noodzakelijk om een partij attent, wakker en strijdvaardig te houden.
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