
VOOR U GEHOORD EN
GELEZEN IN DE COULISSEN
VAN LENNIKSE POLITIEK.

Bevoegdheden van Schepenen

Tijdens de laatste gemeenteraad werd meegedeeld welke
bevoegdheden toegekend werden aan onze verkozenen :
Geert De Cuyper (Eerste Schepen) : Cultuur, Bibliotheek
en museum, milieu, voetwegen en plattelandsbeleid en
internationale samenwerking.
Etienne Van Vaerenbergh OCMW-voorzitter en Schepen
voor werken en mobiliteit, betrekkingen met verenigingen
van gemeente, toerisme en welzijn. 
We wensen hen veel succes met hun nieuwe uitdagingen.

Splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde 

Sommige zullen zeggen :”’t Zijn weer verkiezingen en ze
zijn er weer daar mee“. Toch vinden we dat  we er moeten
op blijven hameren hoe belangrijk deze zaak is voor onze
streek en voor Lennik in het bijzonder. 
We zien maar al te goed wat er gebeurde in faciliteitenge-
meenten. De oorspronkelijke bewoners zijn verdrongen,
uitgeweken en vervangen door mensen die de taal van
Molière spreken. Tenslotte eist men nu dat tenminste de
gemeente Sint-Genesius-Rode zou aangehecht worden aan
Brussel. Zo zou de “natte” droom van de Franstalige poli-
tici eindelijk werkelijkheid worden en moeten Walen niet
meer over het “verfoeilijk” Vlaanderen reizen om naar
Brussel te komen. 

Is dit ook onze toekomst voor binnen twintig jaar ?  
Het standpunt van LENNIK 2000 is bekend en we deden
dit reeds in voorgaande publicaties uit de doeken (en we
zullen hier nog op terug komen). Het kiesdistrict en het
gerechtelijk arrondissement kan niet vlug genoeg gesplitst
worden. We staan dan ook volledig achter het standpunt
van de volledige gemeenteraad dat door de burgemeester
werd meegedeeld aan het parlement en de regering : “Wij
kunnen NIET aanvaarden dat de federale overheid weigert
de grondwettelijke indeling van het land te eerbiedigen en
weigert een arrest van het Arbitragehof uit te voeren. Voor
de Europese verkiezingen luidde het: er is tijd tot aan de
verkiezingen van 2007, nu wil men doen geloven dat het
ook nog nadien kan. De vaststelling blijft dat het niet
betaamt dat de federale overheid zijn eigen grondwet
schendt, de beslissingen van het Arbitragehof – grondwet-
telijk hof – naast zich neerlegt en aldus de geloofwaardig-
heid van de rechtsstaat zelf ondermijnt.                           

Wij blijven dan ook de uitvoering eisen van het engage-
ment van de  partijvoorzitters van VLD, SP.a en Spirit  van
13 mei 2004 en van de Vlaamse regering om kieskring en
gerechtelijk arrondissement onverwijld te splitsen: het gaat
om de geloofwaardigheid van de politiek, de eerbied voor
het gegeven woord en het goed bestuur.

Windmolens.

Bestuurslid van
LENNIK 2000, Bruno
MOENS, maakte een
studie over de haal-
baarheid van het
plaatsen van windmo-
lens in Lennik. Hij
ging na waar eventu-
eel de geschiktste
plaatsen zijn in
Lennik en of een
dergelijk project
economisch rendabel
zou kunnen zijn en te
goede zou komen aan
de plaatselijke bevol-
king. Hij stelde zijn studie reeds voor aan de Lennikse
milieuraad en het bestuur van LENNIK 2000. Naar alle
waarschijnlijkheid zal hij deze studie ook naar voorbren-
gen voor de verschillende andere gemeentelijke raden en
het College van Burgemeester en Schepenen. Nogmaals een
bewijs dat LENNIK 2000 open staat voor nieuwe ideeën
en toekomstvisies ….en het beste voor heeft voor Lennik.

Vlaams Belang 

Is zeer blij met haar resultaat tijdens de gemeenteraadsver-
kiezingen (Vlaams Belang Krant december 2006) en
misschien met redenen. Ze verheugen zich erop dat ze
samen met de CD&V de gemeenteraad kunnen samen-
roepen. Deze samenwerking zal allicht als muziek klinken
bij hun kiezers en staaft onze overtuiging dat ondanks de
beweringen van nationale partijen om met het Vlaams
Belang niet samen te werken, dit op lokaal vlak wel het
geval is. 

Raadslid Samanli wil van zijn kant niet zitten naast de
mensen van het Vlaams Belang. Hij voelt er zich absoluut
niet gelukkig. Verschillende media hebben hiervan melding
gemaakt. Ons inziens heeft de plaats waar men zit in de
gemeenteraad weinig belang. Het voornaamste in een
gemeenteraad is zijn kiezers te vertegenwoordigen en
werken aan een beter Lennik. Organistorisch is het maar
normaal dat kleine fracties (SP.a-Groen met 1 zetel en
Vlaams Belang met 2 zetels) belanden aan dezelfde tafel.
Tafels waar er telkens voor drie personen plaats is. We zien
dan ook het raadslid zijn probleem niet.

Wordt zeker en vast vervolgd.

Erik O  - Fractieleider LENNIK 2000 


