
NIEUWJAARSRECEPTIE VAN LENNIK 2000 IN KLOSKEN

Zoals we reeds in vorige nummer schreven is LENNIK 2000 ondermeer zeer begaan met ons cultureel en historisch
erfgoed. Om die betrokkenheid nogmaals aan te duiden hielden we onze nieuwjaarsreceptie in Klosken dat vorig jaar
bedreigd was met afbraak. Zoals we hadden verwacht (of eigenlijk niet verwacht) was de toeloop zeer groot en kon men
over de koppen lopen. Ernest Vankelecom, geboren in Herberg Klosken, schetste de geschiedenis van zijn “thuis”  waarna
Schepen en OCMW-voorzitter Etienne Van Vaerenbergh de huidige politieke situatie uit de doeken deed. Uittredende
gemeenteraadsleden Anne Wyckmans en Geert De Baerdemaeker werden in de “bloemetjes” gezet. 
Enkele sfeerbeelden :

NIEUWJAARSRECEPTIE
SAMENVATTING TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER 

Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van LENNIK 2000, zei dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen een beet-
je te verwachten waren: enerzijds een achteruitgang van enkele zetels, mede door het gewijzigde politiek landschap in de
gemeente, anderzijds behoudt de goede samenwerking van VLD/LVB en LENNIK 2000 een ruime bestuursmeerderheid.
Zo kunnen we met Geert De Cuyper als 1ste Schepen en Etienne zelf als Schepen én OCMW-voorzitter verder werken aan
de vernieuwing van onze gemeente, ondersteund door onze andere mandatarissen: Erik O, Ernest Vankelecom en Chris Van
Belle. 

Een nauwere samenwerking tussen Gemeente en OCMW zal kunnen gerealiseerd worden, evenals de verdere uitbouw op
cultureel-toeristisch vlak, met activiteiten waarbij de bevolking nauw betrokken wordt. Mobiliteit en veiligheid blijven ook
een prioriteit: wanneer de grote werken aan ons stratennet en de herinrichting van de dorpscentra, binnen enkele jaren tot
hun voltooiing komen, zal Lennik veel mooier en veiliger zijn, en er veel waardering mee oogsten.

Op het algemene politieke vlak blijven we werken aan de versterking van het Vlaams karakter van onze gemeente en streek,
o.m. via de Nederlandse taallessen die georganiseerd worden en we blijven aan de kar trekken van de actie voor splitsing
van het tweetalig arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

We hadden al een goeie groep van mensen die actief zijn binnen LENNIK 2000, en door de verkiezingen is dat nog uitge-
breid met verschillende jonge en nieuwe gemotiveerde krachten. De toekomst ziet er mooi uit. Proost op 2007, een goed
jaar voor allen en tot op ons Mosselfeest!

(samenvatting door Wim Durang).


