JAAROVERZICHT 2005
23 JANUARI 2005:
De Nieuwjaarsreceptie van LENNIK 2000 vond plaats onder ruime
belangstelling in de recent vernieuwde Gemeenschapslokalen in
Gaasbeek. Een actueel thema blijft de splitsing van het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.
Gastspreker Dirk Brankaer, burgemeester van Overijse, verheugde zich
over de unieke samenwerking tussen de verschillende gemeentebesturen
en over alle partij-grenzen heen, een actie die op gang kwam in Lennik!
Zie ons verhaal op www.lennik2000.be.
5-6-7 MAART 2005:
We vieren het 35ste Groot L.E.N.N.I.K.s Mosselfeest, met een
gratis aperitief voor de talrijke bezoekers, wat uiteraard zeer op prijs
werd gesteld. Op dit traditioneel ontmoetingsmoment werd lekker
gesmuld van de mosselen en andere gerechten. Met de hulp van
tientallen vrijwillige medewerkers is en blijft LENNIK 2000 een gezonde en dynamische beweging.
10 MAART 2005: FOTO 1
met een Lennikse bus naar de Nationale Meeting te Overijse ter ondersteuning van de Splitsing van het arrondissement Brussel-HalleVilvoorde. Foto’s en info op onze website.
17 APRIL 2005: FOTO 2
het gemeentebestuur houdt een grootse Onthaaldag voor nieuwe inwoners. Ook de dag voor het actualiseren van de Geboorteboomgaard.
30 APRIL 2005: FOTO 3
Opendeurdag van het nieuwe intergemeentelijk Containerpark
Pepingen-Lennik. Met dit degelijk en goedkoop systeem is onze gemeente voorgoed wettelijk in orde. Het containerpark biedt een veel grotere
service aan onze bevolking dan voorheen, en is een onmiddellijk succes.
27-29 MEI 2005: FOTO 4
Viering verzustering Arconate-Lennik. Ter gelegenheid van ruim 15 jaar
verzustering worden Italiaanse gasten onthaald in Lennikse gastgezinnen, ze krijgen een uitgebreid programma en maken kennis met de vele
troeven van ons mooie Lennik en omstreken. Ook zustergemeente
Abcoude (NL) wordt erbij betrokken. Onder meer deelname aan het
draaiorgelfestival in Eizeringen. Heel positieve reacties. De Europese
eenheidsgedachte wordt concreet aangenaam aangevoeld!
1 JULI 2005:
het traditioneel Dankfeestje voor de helpers aan ons Mosselfeest wordt
deze keer een heel gezellige en stijlvolle barbecue.
8 JULI 2005:
ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag wonen Lennikenaren gratis een
hoogstaand concert bij in de grote Roelantszaal van het Kasteel van
Gaasbeek, vanzelfsprekend gevolgd door een receptie met streekproducten. Onze Schepen Geert De Cuyper verzorgde de presentatie.
19-28 AUGUSTUS 2005:
Lancering van de “Lennikse Feesten”, een ongezien grootse bundeling
van diverse zomerfeesten, als een samenwerking van vele verenigingen
en het gemeentebestuur voor het goede doel. Door het integreren van
Feest van de derde leeftijd, de Jeugdhappening, een Lenniks praatcafé,
fuiven, Latino-avond, sportieve, smakelijke en andere activiteiten, is er
een aanbod voor alle generaties en voorkeuren. Ook Lenniks ereburger
Willy Sommers gaf een gesmaakt optreden. Beginnersfoutjes worden
geëvalueerd, maar ondanks het erg ambitieuze programma, is een ruime
meerderheid van de activiteiten zeker geslaagd. Lennik leeft!
SEPTEMBER 2005:
de eerste en enige Webstek met Lenniks politiek en gemeentelijk nieuws,
namelijk www.lennik2000.be bestaat reeds 5 jaar! Interview met de
webmaster in ons infoblad.
1-2 OKTOBER:
het Najaars-Etentje van LENNIK 2000 vindt weer stijlvol plaats. : met
veel plezier verwelkomden we meer Lennikse gezinnen dan het vorige
jaar! De opmerkelijk mooie tombolaprijzen in deze uitgave, die achteraf thuisbezorgd werden bij de winnaars, maakten heel wat mensen blij.

14-17 OKTOBER 2005: FOTO 5
Viering verzustering Arconate-Lennik: het “tegenbezoek” (zie mei).
Etienne van Vaerenbergh, die destijds als burgemeester aan de basis lag
van de verzustering, is de Lennikse delegatieleider. Ruim 30
Lennikenaren verblijven nu bij Italiaanse gastgezinnen. Uitgebreid
programma, te Arconate, Milaan, Bergamo. De vriendschapsbanden
worden verder aangehaald. Prachtig weer en toffe sfeer!
6 NOVEMBER 2005:
Jaarmarkt Lennik, door onverwacht zwaar winterweer vielen enkele
vernieuwingen en activiteiten in het water (of beter: in de sneeuw).
LENNIK 2000 ontbrak niet op het appèl tussen de dappere opgekomen
Lennikenaren en presenteerde zich als een “partij met ballen”. Vanuit
zijn positieve ingesteldheid kan het niet verbazen dat LENNIK 2000 in
dit winterweer … kleurige strandballen uitdeelde! Enkele honderden
ballen vonden enthousiaste nieuwe eigenaars!
15 DECEMBER 2005:
Officiële inhuldiging van de grote kerstboom op de markt en van de
gemeentelijke eindejaarsverlichting. Dezelfde dag tevens officiële voorstelling van de schitterende gemeentelijke website www.lennik.be (sinds
oktober toegankelijk). Het is een erg gebruiksvriendelijk concept, met
links naar de Lennikse verenigingen, en de bevolking wordt zoveel
mogelijk betrokken. In zijn interactieve mogelijkheden is de Lennikse
webstek zelfs een stukje voorloper! Lennikenaren die nuttige verbeteringssuggesties aanbrachten, ontvangen een gratis elektronische identiteitskaart-lezer! Gelijklopend met het lanceren van de website, worden
het nieuwe frisse logo en de nieuwe huisstijl van het gemeentebestuur in
gebruik genomen. Ook het gemeentelijk informatieblad wordt fraai
vernieuwd. Aanvullend start men zelfs met elektronische nieuwsbrieven.
EIND DECEMBER 2005:
LENNIK 2000 publiceert haar 13de infoblad in 2005! U was nog nooit
zo geïnformeerd.
En dan waren er ook nog:
• de maandelijkse openbare Gemeenteraden en de werking in het
OCMW, de werkzaamheden van het schepencollege
• de werking in adviesraden en hun vele bijzondere activiteiten voor het
publiek
• de activiteiten in uitvoering van de diverse beleidsplannen van de
gemeente op vele domeinen: jeugdwerkbeleidsplan, cultuurbeleidsplan, milieubeleidsplan, sociaal beleidsplan, bibliotheek, kunstacademie, enz.
• activiteiten en projecten met de scholen en andere partners
• hoorzittingen en informatievergaderingen
• verdere opwaardering gemeentelijke zalen en gebouwen
• inwandelingen van vernieuwde straten met de bewoners
• nieuwe wandeltrajecten in de gemeente
• de ontmoetingsactiviteiten van het OCMW, de Monumentendag,
de Kampioenenviering, enz.
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