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De Schepenen, de mandatarissen

en de bestuursleden van LENNIK2000

wensen u en uw familie een voorspoedig en gelukkig 2007

en nodigen u uit voor hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie

op zondag 28 JANUARI 2007 om 11 uur in Klosken.

Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van LENNIK2000 in herberg “Klosken” om 11uur

LENNIK2000 wil hiermee nogmaals zijn verbondenheid met het cultureel en historisch patrimonium van het Pajottenland
en Lennik in het bijzonder nogmaals benadrukken. Het is geen geheim dat verschillende mandatarissen en bestuursleden
van LENNIK2000 achter de schermen de actie “Red Klosken” (begin vorig jaar) krachtdadig ondersteunden. Voor hen was
het geen “verloren zaak” (zoals andere politieke partijen beweerden) om de hoeve in het centrum van Sint-Martens-Lennik
te redden van de slopershamer, een hoeve die echt deel uitmaakt van het dorpsgezicht van Sint-Martens-Lennik. Voor ogen
stond dat de hoeve kost wat kost moest blijven en dit zonder dat er ook maar enige partij in deze zaak financieel nadeel
zou hebben. Wonderwel is dit gelukt. De beroepsverkavelaar uit Antwerpen kon zijn geld recupereren en een Lennikenaar
investeerde in het goed om er een nieuwe zaak in te vestigen. Woongelegenheid scheppen is noodzakelijk in Lennik maar
niet ten koste van de plaatselijke bevolking. Het grootschalige project van ongeveer 20 appartementen dat men voor ogen
had was niet bedoeld voor de modale Lennikenaar maar wel voor meer begoede personen die jawel waarschijnlijk
anderstalig zouden geweest zijn. We vinden dan ook dat Lennik Vlaams en groen moet blijven en goed om te leven.

Politiezorg in Lennik (zie vorig blaadje)

Op de laatste Politieraadsvergadering van de Politiezone Pajottenland van 18 december 2006 werd deze problematiek
besproken. De vaststellingen die LENNIK 2000 in het verleden deed, met name dat in de politiezone Pajottenland diefstal-
len uit voertuigen en in woningen zich voor meer dan één derde situeren in de gemeente Lennik wordt bevestigd door de
cijfers waarover tot op heden beschikt kan worden voor het jaar 2006.Het is duidelijk dat er dan ook een probleem is dat
dringend dient opgelost te worden.LENNIK 2000 is tevreden dat de Politiezone Pajottenland deze problematiek ter harte
neemt en voor 2007 volgende prioriteiten als actiepunt ingeschreven heeft: 

- het meer centraal inplanten van de interventieploegen (van Vollezele naar Kester) ‘s nachts en tijdens de weekends en
feestdagen

- het inzetten van twee interventieploegen op werkdagen tussen 7 uur en 22 uur (thans is dit reeds het geval tussen
9 uur en 19 uur), wat reeds het geval is tijdens de weekend en feestdagen tijdens de piekperiodes.

LENNIK 2000 zal de problematiek van de politiezorg verder blijven opvolgen.

Etienne VAN VAERENBERGH
(afgevaardigde politieraad)


