
Het is een traditie geworden. Eenmaal per jaar
worden de nieuwe Lennikenaren ontvangen door de
gemeentemandatarissen en worden zij een beetje
wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen van onze
gemeente. Dit jaar werden zij op zondag 13 mei
ontvangen. Ongeveer 100 nieuwe Lennikenaren
waren ingeschreven. Na een licht ontbijt in de brand-
weerkazerne en de voorstelling van de gemeente met
een video werden zij ingedeeld in verschillende
groepen en bezocht men de kazerne van de brand-
weer, het OCMW en het gemeentehuis.

Telkens legde men hen uit hoe men werkt bij deze
instanties en voor wat men er terecht kan. Met derge-
lijke initiatieven bewijst de gemeente dat men
welkom is in Lennik, maar zoals de burgemeester het
uitdrukte moeten de nieuwe inwoners ook de
eigenheid van Lennik respecteren. Later werd
iedereen uitgenodigd op een drink ter gelegenheid van
de nieuwe aanplant in de geboorteboomgaard. 

BHV
Soms wordt ons de vraag gesteld : “Als jullie een
vonnis van wat nu het Grondwettelijk Hof (voorheen
Arbitragehof) hebben waarin de Vlamingen gelijk
wordt gegeven, waarom dwingen jullie dit vonnis dan
niet af op de normale wijze ?”  Door het principe van
de scheiding van de machten is, hoe absurd het ook
is, het onmogelijk om het parlement of de minister te
dagvaarden. Gevolg is dan ook : men heeft gelijk
gekregen voor een van de hoogste gerechtshoven,
maar men kan het niet afdwingen. 
Feit is dat zolang het vonnis niet uitgevoerd wordt,
het houden van parlementsverkiezingen eigenlijk in
een sfeer van onwettelijkheid worden ingericht. Voor
de verkiezingen van 10 juni kan men zich nog
verschuilen achter het feit dat het Grondwettelijk Hof
een termijn van vier jaar gaf om de scheve situatie
recht te trekken (al stelde zij al vast dat er een rechts-
ongelijkheid is). De volgende verkiezingen echter zijn
gedoemd om onwettelijk te zijn indien er aan de
situatie niets wordt gedaan. Onze democratie dreigt
dan te verzinken in een anarchie. Er weegt voor de
nabije toekomst een immense verantwoordelijkheid
op de schouders van de nationale politici. We mogen
stellen dat vooral de Franstalige partijen, die weige-
ren te praten over deze rechtsongelijkheid, met vuur
spelen en onze rechtsstaat in gedrang brengen. En dit
om zogezegd de éénheid van het land niet in gevaar te
brengen.  Wel zouden ze eventueel bereid zijn om er
over te praten indien bepaalde faciliteitengemeenten
zouden overgeheveld worden naar Brussel. In een
rechtsstaat kan niet gesjacherd worden met principes.
Grondgebied in plaats van een beetje welwillendheid
van de francofone partijen is onmogelijk. 

BURGERZIN.BE
Enkele bestuursleden van LENNIK2000, die werden
opgeroepen als bijzitter voor de nakende verkiezin-
gen,  weigeren om die dag te zetelen. Zij geven gehoor
aan de oproep op de website www.burgerzin.be . Zij
verklaren dat zij niet kunnen meewerken aan
onwettelijke verkiezingen. Het is ons onbekend of
hun weigering nog een “staartje” zal krijgen. In ieder
geval krijgen zij de volle steun van onze partij.

FOTO KONINGSPAAR
Naar aanleiding van een beslissing tijdens de vorige
gemeenteraad werden de foto’s van het koningspaar
verwijderd uit de raadszaal. Sommige Lennikenaren
hadden hierbij de bedenking van : “Waarmee houden
zij zich nu weeral bezig?” of “ Zijn er geen serieuze-
re zaken? “. Toch moet men deze beslissing in zijn
context zien. Voor sommige gemeenteraadsleden
werd deze beslissing ingegeven door de republikeinse
gedachte van een onafhankelijk Vlaanderen, voor
anderen gewoon door het feit dat er niets wettelijk
geregeld is omtrent de foto’s. Feit is wel dat ieder
gemeenteraadslid nogmaals wil drukken op de
onwettelijke situatie in onze arrondissement. En heeft
de koning misschien niet de wettelijke bevoegdheid
om aan deze situatie iets te doen, dan heeft hij toch
tenminste het morele gezag om zijn ministers onder
druk te zetten om de wet te laten naleven. 
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VERWELKOMING VAN DE NIEUWE INWONERS VAN LENNIK

VOOR U GEHOORD & GELEZEN IN DE COULISSEN VAN DE LENNIKSE POLITIEK


