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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN   8 OKTOBER 2006
De kiezer heeft beslist. En we geven het toe, onze partij deed
het niet goed. Velen onder ons zoeken de reden of de rede-
nen waarom onze lijst achteruit is gegaan. Het afhaken van
de sp.a als partner van onze partij ? Enkele “ongelukkige”
beslissingen omtrent verkeersremmers ? Een te brave
campagne ? Openliggende straten ? Mensen die niet meer
“gelukkig zijn in Lennik” en hierdoor een proteststem
hebben gegeven aan bepaalde partijen……..
Feit is dat we ons de volgende maanden zullen bezinnen en
onze lijst een nieuwe élan zullen geven. Want we menen dat
onze lijst waarachtig een verrijking is voor het politiek
toneel in Lennik.
Vlaams, milieubewust, zonder ook maar enige gebonden-
heid aan nationale partijen en hun belangen, rationeel, met
een oog voor cultuur, sport en jeugdwerking, kortom een
misschien tot nog toe te “onzichtbare motor” voor Lennik.  
We zijn de mening toegedaan dat we onze accenten en onze
kracht de volgende jaren meer in de verf moeten zetten. 
We zijn er van overtuigd dat het gedane werk van onze
schepenen en mandatarissen tijdens de huidige legislatuur
binnenkort zijn vruchten zal afwerpen en het resultaat zal
mogen worden gezien. 

Om deze werkkracht en de betrouwbaarheid wenst de
grootste partij van Lennik (LVB) zijn samenwerking met
onze partij verder te zetten. Wel is het zo dat de machtsver-
houding enigszins is veranderd en onze lijst slechts twee
mandaten zal bekleden van de zes in het schepencollege. 
Onze verkozenen zijn Etienne Van Vaerenbergh, Geert De
Cuyper, Erik O en Ernest Vankelecom. Er is geen twijfel dat
zij de stem van hun kiezers en alle Lennikenaren zullen
blijven laten horen in de nieuwe gemeenteraad. 
Tevens gaan we door om jonge mensen de kans te geven om
deel te nemen aan het politiek beslissingsproces in de
gemeente die ons nauw aan het hart ligt.

We blijven u dan ook op de hoogte houden in ons blad van
de politieke toestand en andere gebeurtenissen in uw
gemeente. 

Erik O 
OCMW-raadslid en bestuurslid LENNIK2000

LENNIK2000 bedankt eenieder die onze inspanningen
waardeert en ons steunde bij deze verkiezingen.




