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De Schepenen, de mandatarissen en
de bestuursleden van LENNIK2000
wensen u en uw familie een
Zalig kerstfeest en een Voorspoedig 2010

SCHRIJF NU REEDS IN JE AGENDA VOOR HET NIEUWE JAAR :
Vrijdag 1 JANUARI 2010: de jaarlijkse receptie van de gemeente om 11 uur op de Markt van Lennik;
Vrijdag 22 JANUARI 2010: nieuwjaarsconcert door Muziekschool Peter Benoit in Sint-Kwintinuskerk om 19 uur;
Zondag 24 JANUARI 2010: nieuwjaarsreceptie van Lennik2000 in de A.Vanderkelenstraat 7 om 11 uur;
met gastspreker Luc Deconinck, met als thema: Lennik aan de rand van de Rand. Iedereen welkom!

* Schrijf in op onze elektronische Nieuwsbrief!
* Contactinfo van gemeentediensten, huisarts van wacht, enz.
* Bevoegdheden & samenstelling van Schepencollege, OCMW
* De Lennikse gemeenteraadsleden: rangorde, voorkeurstemmen, opvolgers
* Lennikse links op het internet. Exclusieve luchtfoto’s van Lennik.
* Lennikse activiteitenkalender. Werken in Lennik.
* Herbekijk de uitgaven van dit infoblad van LENNIK 2000, van 2001 tot nu!

RIJK AAN INFO: ONZE WEBSITE: www.lennik2000.be

UITBREIDING SITE DEN BLEEK
16 BIJKOMENDE SERVICEFLATS EN EEN GEMEENSCHAPSVOORZIENING
Eindelijk is het zo ver. Reeds menigmaal aangekondigd maar nu is het definitief. De uitbreiding van de Serviceflats Den Bleek
is een feit! Reeds in 1996 besliste de toenmalige OCMW-raad om in samenwerking met NV Serviceflat Invest tot de bouw van
16 bijkomende serviceflats voor valide bejaarden, alsmede tot de bouw van een multifunctionele gemeenschapsruimte. Sindsdien
werd tot driemaal toe gepoogd om het project aan te besteden.
Tevergeefs echter. Toch gaven we het niet op en waagden we een vierde poging. Via een onderhandelingsprocedure vonden
we een aannemer om deze werken uit te voeren. Op 15 december werd de eerste aanzet gegeven om de werken op te
starten door de Bvba Pyck uit Erpe-Mere en dit aan voordelige prijs. Uit het verslag opgemaakt door NV Serviceflat Invest blijkt
dat de kostprijs voor de gemeenschapsvoorziening € 794.501,23 zou bedragen, de kostprijs voor het gedeelte serviceflats €
1.630.472,37 en het gedeelte voor de omgevingswerken €74.284,03. De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt vijftien
kalendermaanden zodat, behoudens schorsing van de werken wegens weersomstandigheden, de ingebruikname van de nieuwe
flats en de exploitatie van de gemeenschapsvoorziening gepland zijn vóór 1 januari 2012.

Het project kadert in het lokaal-sociaal beleidsplan van de gemeente. Inderdaad senioren willen zolang mogelijk zelfstandig
kunnen wonen. Om dit mogelijk te maken biedt het OCMW van Lennik via serviceflats kwaliteitsvolle en betaalbare woningen
aan. Dank zij de doordachte vormgeving, domotica, en zorg binnen handbereik biedt het WCD Den Bleek een antwoord op
vele kleine behoeften van het dagelijkse leven. Het WCD Den Bleek biedt aan valide bejaarden en zelfredzame minder-valide
bejaarden een alternatief om zelfstandig te wonen in het midden van het groen en tevens gebruik te kunnen maken van de geruststellende nabijheid van de dienstverlener, het noodoproepsysteem, de geruststelling van in gemeenschap te wonen, in de
dorpskern te wonen en een activiteitenprogramma ter beschikking te hebben..
Door middel van de gemeenschapsvoorziening zal het OCMW ontspannings- en vergaderfaciliteiten voor zowel de bewoners
van de serviceflats als voor de Lennikse senioren kunnen aanbieden. De zestien nieuwe flats zullen verhuurd worden volgens
de wetgeving terzake. Meer inlichtingen kan men natuurlijk bekomen bij het Lennikse OCMW.
Etienne Van Vaerenbergh
OCMW - voorzitter

VEILIGE SCHOOLOMGEVING VOOR ALLE LENNIKSE SCHOLEN
Het centrum van Lennik bevindt zich in een algemene zone 30 met als doel meer verkeersveiligheid te creëren. In een zone
30 opteert men voor gemengd verkeer. Dit betekent dat alle weggebruikers gelijkberechtigd worden en dat het verplaatsingsgedrag van de zachte weggebruiker (voetganger en fietser) maatgevend wordt.
In een zone 30 is het de bedoeling dat een voetganger mits het respecteren van de andere weggebruikers overal kan oversteken. Dit maakt dat er in principe geen zebrapaden mogen aangebracht worden in een zone 30.
Dit was het standpunt dat tot voor kort door de Vlaamse overheid en de bevoegde minister steeds gehandhaafd werd.
Recentelijk werd dit standpunt gewijzigd en stelde de bevoegde minister dat zebrapaden in een zone 30 kunnen overwogen
worden om het oversteken veiliger te maken, zeker wanneer vaste zoneborden 30 vervangen worden door dynamische.
Alhoewel deze dynamische borden tot op heden niet aanwezig zijn, heeft de minister op eigen initiatief beslist drie zebra-paden,
op de N282, in het centrum van Lennik aan te brengen.

zebrapad ter hoogte van de vrije basisschool “DE KLEINE PRINS”

zebrapad ter hoogte van de gemeenteschool ‘T RAKKERTJE
en de gemeentelijke muziekschool “PETER BENOIT”

Deze zebrapaden moeten bijdragen tot het beter afdwingen van de zone 30 in de schoolomgeving. Het Vlaams Gewest zal ook
onderzoeken of er zebrapaden kunnen aangelegd worden ter hoogte van “Ons Huis” op de Markt, ter hoogte van de Schepenbank in de Alfred Algoetstraat en ter hoogte van de Sporthal. Tevens zal op de hoek van de Schoolweg/Kroonstraat de
stopstreep verplaatst worden om alzo een verhoging van de zichtbaarheid op dit kruispunt na te streven.

zebrapad ter hoogte van de ingang “HOME ZONNESTRAAL”

“stopstreep”

VERVANGEN VAN VERZAKTE BOORDSTENEN IN HET CENTRUM DOOR
EEN STROOK GEKLEURD, GEWAPEND BETON

Deze werken zullen vóór de eindejaarsfeesten beëindigd zijn.
Schepen van Werken en Mobiliteit
Etienne Van Vaerenbergh
WEETJES UIT DE GEMEENTERAAD
- Op sommige momenten vraagt men zich echt af waar je mee bezig bent. Zo vraagt de CD&V-fractie (Heidi Elpers) in de gemeenteraad en giet dit onmiddellijk in een gemeentelijk reglement dat en we citeren: “artikel 2: Het gemeentebestuur steunt
enkel en alleen nog initiatieven die opgesteld zijn in de Nederlandse taal . En artikel 3 : Het gemeentebestuur zal in de gemeenteberichten alleen nog Nederlandstalige berichten vermelden”. Dit allemaal naar aanleiding van een actie in Lennik om
het initiatief van Studio Brussel te steunen voor de bestrijding van malaria. Op de vraag of het gemeentebestuur in de toekomst
ook de initiatieven van “One night for Dakar” “New Years Party” van de KLJ, “Greenpeace” of andere
caritatieve acties moesten weren uit alle gemeentelijke publicaties bleef men een antwoord schuldig. Het is een feit dat het
gebruik van Engels in de jongerencultuur diep is geworteld en te pas en te onpas worden gebruikt en voor sommigen
misschien misbruikt. Het is algemeen geweten dat de huidige meerderheid rigoureus de taalwetgeving respecteert, een
verdediger van het Nederlands is en op alle vlakken andere vreemde talen zal weren in zijn publicaties. Maar onmiddellijk
stellen dat alle initiatieven voor het goede doel in het Gemeentelijk Informatieblad moeten worden geweerd, indien niet in
het Nederlands, lijkt toch een beetje te cru en te ver gezocht.
- De strijd tegen lawaaierige quads die de rust van iedereen verstoort en onze landelijke voetwegen terroriseren is lovenswaardig
! Daarom stelde een politieke fractie voor om een reglement uit te vaardigen waarin deze voertuigen worden verboden. Alleen
……dit reglement bestaat reeds meer dan twee jaar en werd opgenomen in het politiereglement (GAS) geldende voor gans
de politiezone Pajottenland. Dit reglement werd aangenomen zowel in de politieraad als in de Lennikse gemeenteraad en
werd meermaals besproken in de gemeentelijke milieuraad. Heeft er iemand zijn huiswerk niet goed gemaakt?
- Tijdens de laatste gemeenteraad diende Bülent Samanli zijn ontslag in als SPa-gemeenteraadslid. Dit kaderde in een afspraak
die SPa maakte met zijn kartelpartner GROEN! waarbij het mandaat als gemeenteraadslid werd verdeeld onder de twee
partijen. We wensen Bülent het beste toe en danken hem voor zijn inzet. Ondanks dat onze politieke visie niet altijd
strookte met zijn visie was er toch een goede verstandhouding.
- Het wordt de uitdaging voor de volgende jaren! Het betalen van de rekening voor onze veiligheid. Veiligheid die toch
prioritair is voor de gemeente. Zo vernam de gemeenteraad dat Lennik volgend jaar bijna €700.000 dient te betalen voor
de politie (zonder rekening te houden met de bouw van een nieuw politieonderkomen) en dat elke Lennikenaar jaarlijks ongeveer €71,00 dient te betalen voor de bescherming door de brandweer. Grote boosdoener is het feit dat de federale overheid
zijn beloftes niet nakomt en de factuur doorschuift naar de gemeentes. Tevens is de verdeelsleutel op het vlak van de brandweerkosten niet evenredig en ondoorzichtig.
Erik O – Fractieleider Lennik2000

TRADITIE MOET IN ERE WORDEN GEHOUDEN !
Het einde van de wereldoorlogen wordt elk jaar herdacht in
Lennik zoals het hoort. Zo ook dit jaar. De monumenten voor
de gesneuvelden van beide oorlogen worden bezocht en de
weinig overgebleven oudstrijders worden ontvangen op het gemeentehuis.
INFO:
Lottrekking op het Jaarmarktcafé van LENNIK 2000:
De mensen die volgende lot-nummers hebben,
winnen een vlag.
Ze mogen zich kenbaar maken bij ons gemeenteraadslid Ernest Vankelecom: 02/532.48.77
of ernest.vankelecom@yucom.be die hen een Vlaamse Leeuwenvlag zal bezorgen.
303 - 312 - 319 - 322 - 347 - 351 - 355 - 357 - 359
De andere winnaars hebben hun prijs al.
Wij danken de vele bezoekers van ons drukke jaarmarktcafé
voor het langskomen en bijdragen tot de toffe sfeer!

IN DE HOEK VAN LENNIK 2000
Vous êtes des Belges ou des Flamands?
De vraag komt uit de mond van een rasechte Picardiër. Ene uit
de streek waar we met de West-Vlaamse kant van de familie op
wandelweekend zijn.
De vraagsteller volgt ons al een tijdje en luistert met een half verbaasd oor naar het met Frans doorspekte West-Vlaams. Veel tijd
om verbaasd te zijn, is me niet gegund.
Minstens vijf familieleden keren op hun stappen terug. Ze grijnzen
en lijken de vraag van de man eerder amusant te vinden.
Mijn jongste West-Vlaamse schoonbroer, toch ook al een eind in
de vijftig, grinnikt.
“Awèl, miss Lennik twieduust, sto je mè je mulle vol tanne?” (1)
Een jonger onderdeel van HET nageslacht bekijkt me met grote,
verwachtingsvolle blinkers. Ze kijkt naar die tante, die onechte
West-Vlaamse aanhang die ik ben en zal blijven.
Ik knik beleefd naar de rasechte: “Nous sommes des Flamands,
monsieur.”
West-Vlaams gejuich weergalmt goedkeurend over Picardië.
Het jong nageslacht blijft in mijn buurt.
Ik zie de vragen hiphoppen onder haar krullen.
“Tante Anne, wat is dat… des Flamands?”
Ik wil de juiste woorden zoeken maar mijn schoonbroer buldert:
“Ha, die joengs van tegenwoordig…. ei gulder nooit van 1302
g’oord?” (2)
Mijn bloed protesteert. Ik weet dat hij gaat uitweiden over Gwijde
van Dampierre en Robrecht van Bethune. Hij popelt om te vertellen over de tegenstellingen tussen de Liebaarts en de Leliaarts.
Hij wil vertellen over Pieter de Coninck en over en over…
Tja, als je van Kuurne bent, ligt Kortrijk wel heel dichtbij!
De Guldensporenslag duurde amper 3 uurtjes maar de gevolgen
waren overweldigend. Ik ben de laatste om dat tegen te spreken.
Ik vond die dag blijkbaar belangrijk genoeg om ons eerste kind op
11 juli op de wereld te zetten. Haar navelstreng was amper doorgeknipt toen de klok middernacht sloeg. ’t Was randje boord, dat
geef ik toe maar ze is toch een echt Vlaams kind!
Het nichtje vraagt opnieuw: “Wat is dat… les Flamands?” Moet
ik nu uitweiden over de Guldensporenslag? Ik bliksem in de richting van mijn schoonbroer.
“Les Flamands, dat is gewoon het Frans woord voor Vlamingen”,
zeg ik.
Ze knikt. “Ja, we zijn Vlamingen, dat is waar maar… Vlamingen
zijn toch ook Belgen?”
Ze heeft de vraag dus beter verstaan dan ik voor mogelijk houd.

De hele dag blijft ‘het Vlaming zijn’ in de groep hangen.
De kinderen joelen strijdkreten. “Schild en Vriend en Vlaanderen
de Leeuw!”
Ze zwiepen met een zelfgemaakte ‘kartonnen’ goedendag. Ik heb
de moed niet om hen te zeggen dat hun nepkartonnen bol met
opgeplakte pinnen geen goedendag is.
Een echte goedendag is een staaf met een ijzeren pin.
Ik zwijg omdat ik vrees dat ze de bezemkast gaan plunderen. De
bezemstelen lijken me een stuk gevaarlijker dan hun ‘echte’ valse,
kartonnen nabootsing.
Twee schoonzussen kibbelen over ‘Vlaming da zijde of da zijde
ni!’
Een neef verklaart, na ettelijk glazen Franse wijn, dat ge onmogelijk ne Vlaming kunt worden als da ni in uw bloed zit.
De schoonzussen knikken.
’s Avonds spelen we allemaal samen een gezelschapsspel dat ‘ZE’
zelf ineen steken.
We moeten ploegen vormen. De namen van de ploegen liegen
er niet om. Vannacht zullen we gegarandeerd over gulden
sporen dromen. Het vragenspel is vers ontworpen.
Vanwaar de naam Guldensporenslag? Waarom wordt de Vlaamse
Leeuw soms met zwarte en soms met rode nagels afgebeeld? Wat
zijn Brugse Metten? Waar staat de beroemde Courtrai Chest? De
tienjarige weet verdorie dat het een kist is die in Oxfort staat.
Ik zwijg wijselijk. Ik weet niets over die kist. Geschiedenis was
nooit mijn sterkste vak.
Ik kruip met gemengde gevoelens in bed en denk aan mijn vader
zaliger die alle dagen zijn Libre Belgique las. Aan mijn moeder zaliger die alleen voor de Brabançonne wilde gaan staan.
Aan mijn Vlaamse dochter die haar thuis vond in Zuid-Afrika.
Moet ik me schamen?
Ik vraag me af wie ik eigenlijk ben. Geboren in Mechelen,
gestudeerd in Gent, getrouwd met een West-Vlaming, huis gekocht in ’t Pajottenland, rustpauzes nemen in Wallonië…
Besluit… toch nog gauw voor ik in slaap val.
Ben ik Lennikenaar omdat ik al 28 jaar in Lennik woon?
Ik voel me alvast wel Vlaming.
(1) “Awel miss Lennik 2000, sta je met je mond vol tanden?”
(2) “Ha, die kinderen van tegenwoordig… hebben jullie nooit gehoord over 1302?”
Graag reacties naar Anne Wyckmans
annewyckmans@hotmail.com / 02 532 05 12

