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

Opstarten van de actie “Burgerzin” door de
burgemeesters.
Stuur eerste minister Guy Verhofstadt, sp.a-
voorzitter Johan Vande Lanotte en minister
Patrick Dewael een e-kaart via
www.burgerzin.be

Geachte heren,

Voor de verkiezingen van 10 juni a.s. word ik gecon-
fronteerd met een groot probleem. Het staat immers
vast dat de huidige kieskringen ongrondwettelijk zijn.
Er zijn enerzijds nieuwe provinciale kieskringen en
tegelijk wordt er in Brussel-Halle-Vilvoorde en in
Leuven gestemd op basis van oude kieskringen. 
Het is voor mij een uitgemaakte zaak dat het arrest
nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Arbitragehof
met de voeten wordt getreden. Van de federale rege-
ring mag ik verwachten dat ze het goede voorbeeld
geeft en van burgerzin getuigt door schikkingen te
treffen om de eerstvolgende federale verkiezingen te
organiseren volgens de geest en de letter van de fede-
rale grondwet. 
Voor mij als burger is de rechtsstaat wel belangrijk. Ik
hou van de rechtsstaat en reken er bijgevolg op dat u
de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde splitst, zodat de
provincie Vlaams-Brabant (Halle-Vilvoorde en
Leuven) niet wordt gediscrimineerd. 

Met achting.

Welke acties zijn er momenteel al gaande?
De meeste rechtsspecialisten, burgemeesters, schepe-
nen, enz. zijn er roerend over eens : de verkiezingen
van 10 juni zijn onwettig. Daarom willen de meeste
gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde de kiezers-
lijsten NIET laten opstellen. Tevens zullen de gemeen-
tebesturen de aanplakbiljetten niet ophangen. Zolang
de discriminatie en de onwettelijkheden blijven
voortduren weigeren de gemeentebesturen hun hulp
aan deze “verkiezingen”. Naar verwacht zal de
gouverneur, in opdracht van de Minister van
Binnenlandse Zaken, het “vuile” werk dienen uit te
voeren.

N282 – Fase 1
De meeste kommer en kwel is geleden voor de 1ste
fase van de doortocht van de N282. Het stuk van aan
de beek tot aan het kruispunt met de
G.Vandersteenstraat is bijna af en kan binnenkort
bereden worden.

Parkeergelegenheid 
Het is een feit door de werken aan de pleinen in
Lennik is er een tekort gekomen aan parkeergelegen-
heid. Door de aankoop van het huize “Leemans”
door de gemeente werd de tuin onmiddellijk
heraangelegd als tijdelijke parkeergelegenheid. Eens
de werken achter de rug zal er in het centrum meer
parkeergelegenheid zijn dan momenteel en kan deze
tuin een nieuwe bestemming krijgen. 
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