
LENNIK2000 is een ongebonden partij en heeft aan
geen enkele nationale partijen rekenschap af te
leggen. Daarom kan ze ook problemen aan de kaak
stellen, waarbij zij meent dat Lennik in de kou blijft
staan. Zo ook verspreidde ze op 11 december 2006
de volgende persmededeling : 

LENNIK2000 wil dat de interventietijd van de

politie in Lennik naar beneden gaat door de oprich-

ting van een politiepost korter bij Lennik of door

meer nachtelijke patrouilles in de buurt van Lennik. 

Tijdens de laatste gemeenteraad ontstond er enige
opwinding in de gemeenteraad van Lennik toen er de
lange interventietijd werd aangekaart bij een inbraak
in Lennik. Inbrekers hadden getracht in een woning
in te breken, doch werden verjaagd door de eigenaar.
Deze belde naar de 101 centrale en zette de achtervol-
ging in. Ongeveer 40 minuten na de oproep is de
politiepatrouille aangekomen bij zijn woning. De
boeven zijn nog tweemaal de Lennikenaar komen
intimideren bij hem thuis. Later op de dag werden ze
ingerekend aan de hand van de opgegeven nummer-
plaat en de oplettendheid van een wijkagent. 
Lennik2000 is er van overtuigd dat aan de politie-
mensen niets kan verweten worden. 
Wat wel in vraag dient te worden gesteld is de locatie
van waar zij moeten vertrekken. Onze partij is er zich
terdege van bewust dat zone Pajot met zijn 20.500 ha
de grootste zone is van het Arrondisement
Halle-Vilvoorde en hierdoor niet heel overzichtelijk
is, doch de politiezorg moet overal gelijk of bijna
gelijk zijn in gans de zone. 

Daarom is zij de mening toegedaan dat men de
interventieploegen korter bij de plaatsen moet
brengen waar de criminaliteit het hoogst is.  
Beweren dat de criminaliteit in zone Pajot zeer laag is
kan misschien wel waar zijn wanneer men de cijfers
van elke gemeente bij mekaar telt. Doch wanneer
men de cijfers van Lennik bekijkt geeft dit een ander
beeld. In het jaarverslag van de politiezone vindt men
terug : “Analyse van de inbraken en de autocrimina-
liteit in 2005 leert ons dat beide fenomenen verspreid
zijn in de gehele zone, met Lennik als koploper zowel
voor inbraken in woningen als in voertuigen”
In 2004 waren er in de zone Pajot in totaal 141
inbraken waarvan (jawel) 45 in Lennik (33 %).
Stellen dat er geen probleem zou zijn lijkt ons een

schromelijke onderschatting. De cijfers van Lennik
zullen meer neigen naar de cijfers van Dilbeek dan
naar de cijfers van Galmaarden.
De laatste maanden lijkt het ten andere dat Lennik in
het vizier ligt van deze criminelen. Denken we maar
aan de “ronde bij de schrijnwerkers” (ong. een
maand geleden) , inbraken in de Negenbunderstraat,
een overval in de Scheerweidestraat en nu onlangs
nog inbraken in de Sint-Elooiswijk.

Dit verwondert LENNIK2000 niet. Gezien de ligging
van Lennik, nagenoeg aan de poort van de grootstad
Brussel, met verschillende grote invalswegen en
residentiële buurten is dit een uitgelezen gebied voor
personen met slechte intenties. Lennik verschilt dan
ook uitermate sterk in opbouw en samenstelling dan
gemeenten in Zuid-Pajottenland. 
Er werd geopperd dat er zeventig politiemensen zou-
den instaan voor de veiligheid in zone Pajot terwijl
men in het verslag van 2005 kan lezen : “…..wat
betekent dat wij netto met 63,87 werknemers
werkten in 2005”. Hieruit kunnen we besluiten dat
zone Pajot onderbemand zou zijn en er 10 % aan
manschappen zouden tekort zijn.
Ook zouden er nooit klachten zijn neergelegd en was
het de eerste keer dat dit wordt aangekaart. Dit kan
waar zijn, maar de vraag stelt zich eerder : waar kan
de burger heen met zijn klacht ? Bij de politie ? 

Tenslotte het kostenplaatje. Hogere belastingen ?
LENNIK2000 is er van overtuigd dat mits herschik-
king van budgetten en het vastleggen van prioriteiten
dit zonder veel meerkost hoeft te gebeuren.
Bestrijden van criminaliteit en verhogen van de
verkeersveiligheid blijven de hoogste prioriteit voor
LENNIK2000, dus meer operationeel werk, en meent
dat men minder politie dient in te zetten  bij
sportieve en extrasportieve manifestaties. 

LENNIK2000 wenst dat dit probleem binnen de
kortste termijn onder de loep wordt genomen en dat
er een oplossing komt . Volgens ons kan dit enkel
door een politiepost korter bij Lennik (ipv van
Vollezele) van waar de permanentie wordt verzorgd
ofwel door een grotere aanwezigheid en dit vooral ’s
nachts in de buurt van Lennik. 
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