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

VOORUIT MET LENNIK ! 
Investeren in de infrastructuur (wegennet – sociale voorzie-
ningen – verenigingsleven)  van een gemeente is zeer
belangrijk. Niet investeren zou betekenen dat kosten naar
de toekomst worden verschoven. Tijdelijk kan niet-investe-
ren een begroting opsmukken doch de rekening volgt later
en dan kunnen de kosten zich zodanig opstapelen dat het
niet meer te betalen valt. De meerderheid heeft dan ook
steeds getracht elk jaar  investeringen te doen. Zo werden
de vorige zes jaar om de haverklap verschillende wegen
opgeknapt en werd de basis gelegd om ondermeer een
“Woordcentrum” op te richten. 
Op het sociale vlak trekt het gemeentebestuur en zijn
OCMW de kaart om sociale huurappartementen op te
richten. We denken maar aan de Vanderkelenstraat (vroe-
ger Snacksken) en de Kroonstraat die deze legislatuur wor-
den afgewerkt (in totaal 8 huurappartementen). De huidi-
ge bewindsploeg wil op dit tempo doorgaan. Het bestuur
is nog maar 3 maand oud en heeft de vroegere woning
“Leemans” (Tramweg) aangekocht om ook hier 4 sociale

appartementen in
onder te brengen.
Dit huis  heeft nog
een historische
waarde want het
was vroeger de
woning van F.J De
Gronckel (oud
burgemeester van
Lennik en “uitvin-
der” van de 
b e n a m i n g
Pajottenland). 

STOELENDANS 
Raadslid Samanli is hopelijk nu een tevreden man. Serieuze
media-aandacht is altijd meegenomen en hij heeft een
nieuwe plaats gevonden in de gemeenteraad. 
We hopen van harte dat we ons nu met serieuzere zaken
kunnen bezighouden. 

GRONCKELMAN 

Op de laatste gemeenteraad werd de “Gronckelman”
(Emiel Walraevens) voorgesteld. De Gronckelman,
verwijst naar F.J De Gronckel,  zal dezelfde functie
uitoefenen als in andere gemeenten de “Belleman” en op
bepaalde officiële gelegenheden een ludieke tint geven aan
de activiteit. We wensen aan Miel veel succes toe!

DOORTOCHT IN CENTRUM VAN LENNIK. (N282)
Geen omelet zonder eieren te breken. Dit is een gezegde dat
in veel omstandigheden opgaat. Evenwel in sommige 
omstandigheden is de schaal zeer moeilijk om te breken.
LENNIK2000 is zich wel degelijk bewust dat de werken in
het centrum serieuze overlast meebrengt voor zowel de
inwoners van Lennik, de mensen die er komen om te
winkelen, het verkeer, mindervaliden, gepensioneerden,
winkeliers …... Er zijn leukere dingen dan door stof en
modder te moeten gaan. Er is geen enkele politieker die
moedwillig zijn inwoners de “duvel” wil aandoen, want dit
zou politieke zelfmoord zijn. Steeds heeft een politieker
voor ogen dat uitgevoerde ingrepen steeds een betere
leefkwaliteit tot doel heeft.Vaak wordt ook vergeten dat de
bouwheer van de doortocht in Lennik, een gigantisch
project, de Vlaamse gemeenschap is (Openbare werken
van Minister Kris Peeters – CD&V) en dat de rol van de
gemeente er in bestaat om een gulden middenweg te
zoeken in de coördinatie en om een bepaalde leefkwaliteit
van de Lennikenaren te garanderen. Voor een aannemer
van dergelijke werken is het economisch veel gemakkelij-
ker en rendabeler om met de “grove” borstel door de
werken te gaan, zonder te moeten kijken naar de
bewoners. Aan een gemeentebestuur om de “pil” te
verzachten. Een van deze “pillen” is de tijdelijke aanleg
van een bijkomende parking achter de woning Leemans
(zie boven) Door het wegvallen van de parking aan de Post
was het aantal parkeerplaatsen serieus verminderd. 
Soms wordt er een verwijt gericht dat de communicatie

slecht gebeurt. We blijven benadrukken dat elke
dinsdagochtend tussen 9 u en 12 u en iedere donderdag-
avond van 18u tot 20u iemand aanwezig is in de
Schepenbank om de grieven en opmerkingen te aanhoren.
Wat geeft de toekomst? Na kommer en kwel, een weg en
een centrum aangepast aan de huidige maatstaven voor de
inrichting van een centrum (30 zones, meer parkeerruimte
dan momenteel, meer groen, een mooi marktplein…..).
Tevens worden in de ondergrond alle nutsvoorzieningen
vernieuwd en zelfs nieuwe aangebracht (glasvezel). Dit
allemaal opdat we in de eerste 25 jaar geen werken meer
dienen uit te voeren aan het centrum.

SPLITSING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
Tijdens de gemeenteraad van februari werd een motie
goedgekeurd waarin de gemeenteraadsleden nogmaals
wijzen op de onwettelijkheid van de op til zijnde verkiezin-
gen van 10 juni. Het Arbitragehof (één van de hoogste
rechtscolleges van dit land) heeft dit in een arrest
vastgelegd.  Het is een vaststaand feit dat een rechtstaat,
indien zij zich een rechtstaat wil noemen, de vonnissen en
arresten van zijn rechtbanken zelf moet volgen anders
worden alle rechtsregels van een democratie overtreden en
volgt onvermijdelijk de anarchie. Deze motie werd door 18
van de 19 raadsleden goedgekeurd en er was 1 onthouding
van de SP.a-groen fractie. Klaarblijkelijk is het voor deze
fractie nog niet duidelijk dat de splitsing van Brussel-Halle-
Vilvoorde niet alleen een taalstrijd is, maar ook een strijd
tegen sociale verdrukking en het wegdrukken van de
plaatselijke bevolking.  De vroegere “Rode Leeuwen” zijn
niet meer…………….
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