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Schepen Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van L.E.N.N.I.K 2000, Schepen Geert De
Cuyper, de gemeente- en OCMW-raadsleden, het bestuur en de ganse ploeg van

L.E.N.N.I.K 2000 hebben het genoegen u, samen met uw familie, uit te nodigen op het

35ste GROOT
MOSSELFESTIJN

zaterdag 5 MAART van 18 uur tot 22 uur, 

zondag 6 MAART van 12 uur tot 22 uur

maandag 7 MAART 2005 van 12 uur tot 22 uur

in de feestzaal Jo Baetens - A. Algoetstraat 77 in 1750 Lennik .

Ter gelegenheid van het 35ste Mosselfestijn wordt u een gratis drankje aangeboden.

DE KOSTEN VOOR ENERGIE LOPEN OP !
Sinds het vrijmaken van de markt voor de electriciteitsmaatschappijen zijn er verschillende spelers
opgedoken voor het leveren van  electriciteit aan de gezinnen. Verwachtte men een echte kentering in de
prijzen voor deze energie dan is deze nog steeds uitgebleven en is het een zoektocht geworden om de
voordeligste leverancier te vinden. Ook het sociale aspect voor de gegarandeerde levering van electrici-
teit is danig veranderd. Voor de vrijmaking was er slechts één speler op de markt namelijk Electrabel.
Wanneer de facturen van deze maatschappij onbetaald bleven was er nog steeds een vangnet. Electrabel
diende steeds via de “Lokale Advies Commissie” (LAC) een verzoek in te dienen om de meters af te slui-
ten wegens wanbetaling. Deze commissie kwam steeds op verzoek van Electrabel samen. 

In de regel werd in deze commissie naar een oplossing gezocht zonder dienen over te gaan tot de
drastische maatregel van volledige stopzetting van levering. Meestal werd overgegaan tot ofwel een
afbetalingsplan ofwel een beperking van het aantal ampères (6amp). 
Nu is de situatie volledig veranderd. De verschillende leveranciers kunnen hun slecht betalende klanten
overdragen ( of “droppen”) bij de firma GEDIS, die zal instaan voor de verdere levering van electrici-
teit. De prijs voor de electriciteit bij deze firma is noch de hoogste noch de laagste van alle firma’s maar
ongeveer net middenin. Deze firma wil tevens gebruik maken van het plaatsen van budgetmeters bij de
klanten die achterwege blijven met de betalingen. Via deze budgetmeters, die geplaatst worden in de
buurt van de meter, kan men slechts electriciteit op volle kracht verkrijgen na betaling van een bepaald
bedrag via terminals die door GEDIS werden geplaatst. Bij niet-betaling valt men terug op 6 Amp. 

Om te vermijden dat Lennikenaren, die in deze situatie terechtkomen verre verplaatsingen dienen te
maken om de betaalkaart voor de budgetmeter op te laden, installeerde men bij het OCMW van Lennik
dergelijke oplaadterminal sinds augustus vorig jaar. Tot nu toe werden (of gaan ) er twee à drie meters
geplaatst (worden) bij inwoners van Lennik en gebruikte men de oplaadterminal in het OCMW nog niet.
Toch vrezen we dat éénmaal de plaatsing van deze budgetmeters op kruissnelheid zal komen, GEDIS zeer
snel zal grijpen naar dit middel om de rekening uit de rode cijfers te halen. Daarnaast stellen we vast dat
de electriciteitsmaatschappij sinds de vrijmaking van de energiemarkt nog nooit het LAC heeft samen-
geroepen. We vrezen dan ook dat sommige Lennikenaren reeds danig in de knoei zitten met hun electri-
citeitsrekening. Daarom een goede raad : aarzel niet , indien  je in deze situatie ver-
keert,  contact op te nemen met een maatschappelijk werker van het OCMW en de
problemen niet te laten verzieken.  Indien het LAC zich dient te buigen over deze
problemen zal men steeds trachten om de meest menselijke oplossing te zoeken.

Erik O 
OCMW -raadslid

Lid van Lokale Advies Commissie 

Op zoek naar de openingsuren van het gemeentehuis, het containerpark, de OCMW diensten , de bibliotheek ?
Op zoek naar de bevoegdheden van de burgemeester en schepenen in Lennik ? 

Je zoekt het telefoonnummer van de brandweer of de huisarts van wacht ?
Een overzicht van de gemeentelijke zalen ? 

e-mail adressen van de gemeentediensten, schepen of raadsleden ? 
Waar wonen de Lennikse gemeenteraadsleden en OCMW-leden ? 

Luchtfoto’s van Lennik ? 
Een kalender met Lennikse activiteiten ? 

De grootste verzameling van Lennikse links op het Internet ? 
Wil je nog eens het blaadje van Lennik2000 herlezen ?

Eén adres : www.lennik2000.be

Dorekenstraat Ninoofse Steenweg




