
Voor sommige Lennikenaren heeft het misschien een beetje
te lang geduurd en sommigen lagen er niet wakker van,
maar de gemeentelijke website werd op de laatste gemeen-
teraad voorgesteld en zal rond 15 oktober toegankelijk zijn
voor het grote publiek. 
Tot nu was er enkel een website toegankelijk op
www.lennik.be die ter beschikking werd gesteld door de
Vlaamse Overheid en die eigenlijk zeer rudimentair was en
ook niet echt onderhouden werd. 
Dit is binnenkort verleden tijd. Geruime tijd werd op het
gemeentehuis gewerkt aan een eigentijdse en zeer overzich-
telijke website.  Het bestuur wordt op de pagina’s voor-
gesteld en elk gemeenteraadslid of OCMW-raadslid kan via
zijn pagina het spreekwoordelijke “ei”,  zijn bekommernis-
sen en ook zijn persoonlijke gegevens kwijt. (adres, e-mail
adres etc…).

Deze website is voornamelijk bedoeld om de burger te
informeren zonder dat deze kennis dient te hebben van
gemeentelijk jargon of organisatie. Hiervoor werd een
zoekmachine ingebouwd en stelde men ongeveer 500
webpagina’s samen met informatie. 

Meestal werkt men met het systeem van vraag en antwoord
om de zaken zo duidelijk mogelijk te stellen. De taal werd
zo klaar mogelijk gehouden en men heeft getracht om
ambtelijke taal achterwege te houden. 

Op de eerste pagina wordt  een agenda voorgesteld waar de
activiteiten kunnen worden aangekondigd. Tevens worden
er de grote rubrieken zoals Milieu, Economie, Welzijn

enz….. naast mekaar geordend zodat men via deze manier
een algemeen beeld kan krijgen van het reilen en zeilen in
de gemeente. 

Ook is er een gedeelte van de gemeentelijke website voor-
zien met links naar andere overheden en naar plaatselijke
verenigingen. 

Naast het geven van informatie is het ook de bedoeling dat
de Lennikenaar binnen afzienbare tijd via het internet
documenten kan binnenhalen en er een elektronisch loket
wordt uitgebouwd waar men aan de hand van zijn elektro-
nische identiteitskaart onmiddellijk ingevulde formulieren
kan bestellen. In de beginfase zullen er ongeveer drie
formulieren kunnen worden besteld. Het goede nieuws is
dat de formulieren die men op deze manier besteld gratis
worden toegestuurd en er geen gemeentetaks meer wordt
op geheven. De burger doet dus winst.  Het bestuur is er
zich wel degelijk van bewust dat er een investering door de
burger dient te gebeuren met de aanschaf van het leestoe-
stel voor de elektronische identiteitskaart maar zoekt
ijverig naar mogelijkheden om dit zo goedkoop mogelijk te
houden. 
LENNIK2000 staat volledig achter deze vernieuwing, want
het is een noodzaak dat de burger zo goed mogelijk
geïnformeerd wordt en niet deelnemen aan deze nieuwe
technologieën betekent ter plaatse trappelen.

Dus kijken naar deze gemeentelijke website www.lennik.be
zonder de website van LENNIK2000 (www.lennik2000.be)
uit het oog te verliezen. 

Erik O - OCMW-raadslid
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www.lennik2000.be

Op zoek naar de openingsuren van het gemeentehuis, het containerpark, de OCMW-
diensten, de bibliotheek?

Actuele werken in Lennik? Een kalender met Lennikse activiteiten?
Ken je de bevoegdheden van de burgemeester en schepenen van Lennik?

Waar bereik je de brandweer of de huisarts van wacht?
Luchtfoto’s van Lennik? Een overzicht van de gemeentelijke zalen?

E-mailadressen van de gemeentediensten of gemeentepolitici?
De grootste verzameling van Lennikse links op het internet?

Vorige uitgaven van het blaadje van LENNIK 2000?

ALLE INFO OP ONZE WEBSITE :  www.lennik2000.be

Op 9 OKTOBER 2005 de laatste “FRUITHAPPENING”

Voor de vierde – en de laatste(!)- maal organiseert het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën
op 9 OKTOBER 2005 een “FRUITHAPPENING “ ter promotie van het hoogstamfruit.

Dit jaar wordt er samengewerkt met de gemeente Lennik en
gaat het evenement door in de rustieke vierkantshoeve
Walravens (Grote Vijverselenweg 12 in Lennik).
De toegang is gratis en neemt een aanvang om 10u. Het einde
is voorzien rond 18u. 
Parkeergelegenheid is er aan de Gustaaf Van der Steenstraat
ter hoogte van de Grote Vijverselenweg (vroegere dancing
Westhoek). 
De volgende activiteiten staan er op het getouw :
• huifkarrentocht (vertrek op geregelde tijdstippen)
• geleide fietstocht (25 km) doorheen Lennik langs hoogstam-

boomgaarden : vertrek om 14u. aan de Walravenshoeve
• bezoek aan de Museumtuin van Gaasbeek en een fruit-

bewaarschuur : 16 u. (maximaal 40 personen en reservatie
noodzakelijk op het telefoonnummer 02-452.60.45)

• kinderworkshop met spelen rond fruit. 

Er zijn ondermeer infostanden rond de volgende onderwerpen : 
• proeven van oude fruitrassen ;
• cider, wijn en sap van “Pajottenlander” ;
• Elishout : school voor voeding en afdeling tuinbouw ;
• Snoeidemonstraties ;
• Koninklijke Imkersgilde Pajottenland ;
• Milieu Organisatie Lennik (MOL) met boomplantactie  samen met Milieuraad Lennik ;
• Brouwerij de Drie Fonteinen ;
• Provinciale Proefkring Kleinfruit ;
• Stralende Zon vzw, gezonde en natuurlijke voeding ; 
• Wijnkelder Blijenberg ;
• Demonstraties van fruitpersen en toestellen voor fruitverwerking ; 
• Nuttige tips voor fruitbereidingen, boekenstanden en ecologische bestrijdingsmiddelen.

Deze happening is een enige mogelijkheid om uw hoogstamboomgaard nieuw leven in te
blazen of om nuttige tips te bekomen omtrent aanplant, onderhoud en subsidieregeling van
en voor hoogstamfruitbomen.

Geert De Cuyper - Schepen voor Milieu
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