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Een logo is zo gewoon dat men bijna vergeet dat het een
enorme herkenningswaarde vertegenwoordigt.
Een evaluatie van het oude logo van LENNIK2000 maakte
ons duidelijk dat het vol symbolen zat, maar dat we er
amper gebruik van maakten. Onder het  motto ‘stilstaan is
achteruitgaan’ werd de zoektocht naar het nieuwe 
symbool van LENNIK2000 aangevat. We wilden er meer
symboliek en dynamiek in steken, een frisser kleedje.
En dan begon het pas, er moest een nieuw logo komen en
dat was dan weer makkelijker gezegd dan gedaan.
Eerst en vooral werden er een 10-tal verschillende proto-
types gemaakt waar al gauw 80% kon worden geschrapt.
Vervolgens werd de eerste selectie voorgesteld op de
algemene vergadering en -zoals verwacht- had zowat
iedereen een lichtjes andere visie over de vorm, de kleur,
het  lettertype, de symbolen, ... 
Geen probleem want we zijn erg gesteld op onze verschei-
denheid en open cultuur. Na de eerste ronde werd er op
basis van de feedback één type weerhouden waar een aan-

tal wijzigingen dienden aan te gebeuren en twee rondes
later bleek het nieuwe logo unaniem te zijn goedgekeurd. 
De pijl vormt symbool van ... Vooruitgang ... Creativiteit
... Dynamiek ... Ambitie ... hij vormt een teken van ‘samen
vooruit’, in de bol in de pijl zit de zon, de wereldbol, ...
De cirkels zijn symbool van ... Verscheidenheid ...
Verbondenheid ...  Perfectie ... Oneindigheid ... en met een
beetje verbeelding komt ook de  Olympische gedachte even
piepen. Met dit logo stappen we naar de verkiezingen, vast
van overtuigd dat  we op deze manier perfect de
boodschap van LENNIK2000 naar voor brengen: 
de ambitie om de komende 6 jaar opnieuw met een
dynamisch en creatief team, met grote
verbondenheid en inzet, onze gemeente
op de kaart te zetten in de meest
verscheiden facetten.

Gunter Mignon 
Bestuurslid LENNIK2000

• Openingsuren & contactinfo van gemeentediensten 
• Exclusieve luchtfoto’s van Lennik 
• Lennikse links op het internet 
• Een kalender met Lennikse activiteiten. Actuele werken in Lennik. 
• Contactinfo politie, brandweer, huisarts van wacht 
• Bevoegdheden & info van burgemeester, schepenen, OCMW-bureau 
• Rangorde van de Lennikse gemeenteraadsleden en hun opvolgers 
• Welke punten besprak de Lennikse gemeenteraad de jongste jaren? 
• Herbekijk de uitgaven van dit infoblad van LENNIK 2000, van 2001 tot nu!
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