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De Schepenen, de Mandatarissen en de Bestuursleden van
LENNIK2000 wensen u en uw familie een Voorspoedig 2010
NIEUWJAARSRECEPTIE
Schepen Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van
L.E.N.N.I.K 2000 en het bestuur van L.E.N.N.I.K 2000
hebben het genoegen u, samen met uw familie, uit te nodigen op hun nieuwjaarsreceptie.
Deze heeft plaats op zondag 24 januari 2010 om 11 uur
in de A.Vanderkelenstraat 7.
Gastspreker is Luc Deconinck met als onderwerp:
Lennik aan de rand van de Rand. (meer info over de spreker verder in dit blad).

Tevens nodigen wij u van harte uit op ons jaarlijks GROOT MOSSELFESTIJN
op zaterdag 6 maart 2010 van 18 uur tot 22 uur,
zondag 7 maart en maandag 8 maart 2010 van 12 uur tot 22 uur
in de feestzaal Jo Baetens – A. Algoetstraat 77 in 1750 Lennik .
* 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

TRADITIONELE NIEUWJAARSRECEPTIE VAN DE GEMEENTE OP DE MARKT.
Geen massa Lennikenaren die de kou trotseerden maar toch werd het een gezellige ontmoeting op de eerste dag van het jaar.
Het is een feit dat deze receptie het uitgelezen moment is om mede-Lennikenaren te ontmoeten, te leren kennen en meteen
een voorspoedig nieuw jaar te wensen. Ook dit jaar was het niet anders. Velen kwamen even verpozen bij een lekkere
“druppel”, een tas soep, een tas “escargots”, een broodje. De Gronckelman opende de receptie met een gesmaakte speech.

DE VIJVER AAN DE SPORTHAL?
“En deen daan schuune vaiver oen de sporthal
Wat es da ve een raar geval
We paasden doe komt nog een buumken en een banksken rinkrond
Mo nie doe stoet een huug hekken rond
Aquafin allei wat eet da naa veu zin
Doe stoet verdoemmen gien woeter in”

gaat het in één van de rijmpjes van de Gronckelman. Zo te horen zijn er nogal wat misverstanden omtrent dit overstromingsgebied. In de gemeenteraad werd zelfs gevraagd wanneer men de “vuiligheid” in dit gebied ging wegdoen. De eerste bedoeling
van dit gebied is natuurlijk om bij hevige regenval, of bij dooi het overtollige water in dit bekken vast te houden. Immers door
het meer en meer aanleggen van terrassen, opritten, drainagebuizen enz… wordt het “hemelwater” vlugger afgevoerd naar
beken en rivieren. Dit moeten we tegengaan want stroomafwaarts dreigen op dat moment overstromingen. Dit bekken tijdens
het jaar onder water zetten is onlogisch, want dan kan het niet worden gebruikt als opvang van overtollig water. Wel kan de
natuur in dit gebied zijn gang gaan en ontstaat er een klein natuurgebied waar sommige planten een geschikte biotoop vinden.
De mening van de natuurliefhebbers is dat alle planten evenveel rechten hebben om te groeien en zij spreken niet meer van
onkruid. Onkruid dat voor sommigen nog steeds “vuiligheid” is.

EN HOE ZIT DAT NU MET DE WINDMOLENS?
Kort wat voorafging. De problematiek is gekend. Wegens milieuredenen ( opwarming van de aarde, vervuiling) en economische
redenen (stijgende prijzen voor de energie en in sommige landen schaarste aan energie) is men in Vlaanderen stilaan tot het
besef gekomen dat we meer groene energie dienen te hebben. België is momenteel één van de slechtste leerlingen in de Europese Unie en hinkt achteraan in het opwekken van deze energie. De elektriciteitssector in België is vandaag volledig in Franse
handen zodat we overgeleverd zijn aan het buitenland, ook wat betreft de prijzen. Reeds geruime tijd wordt het Pajottenland
“geteisterd” door vertegenwoordigers van grote elektriciteitsmaatschappijen om contracten van “Recht van Opstal” af te sluiten
om windmolens te plaatsen. Deze vertegenwoordigers zijn rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan deze Franse groepen.
Lennik ziet deze handelswijze niet zitten en wil dit in de hand houden. Een voorafgaand studie wees uit dat gronden in Eizeringen
waarschijnlijk het best zijn gesitueerd voor het plaatsen van deze molens. Ze besluit dat indien we op ons grondgebied windmolens willen oprichten dit dient te gebeuren met een coöperatieve vennootschap waar de Lennikenaren zelf in participeren
en dus de beslissingen nemen. Hierdoor kan er worden nagestreefd dat de Lennikenaar zijn elektriciteit aan een goedkope(re)
prijs kan hebben en ook een interest kan hebben op zijn ingelegd bedrag. De gemeente zou de gronden verwerven indien alles
doorgaat. Het geld dat “verdiend” wordt met de terbeschikkingstelling van de grond komt terecht in de gemeentekas, dus ter
beschikking van de gemeenschap. Eind vorig jaar kwam de wetgeving in voege waardoor iedereen een windmolen kan inplanten
in landbouwgrond. Hierdoor is het hek van de dam en hebben de grote energiegroepen vrij spel. Door de initiatieven in Lennik
wordt dit afgeblokt. De gemeente Lennik is er wel van overtuigd dat het vijf voor twaalf is indien we niet willen overgeleverd
worden aan de grote spelers.

En nu?
De gemeente is er van overtuigd dat dit een zeer serieus onderwerp is, men niet gediend is met politieke spelletjes en wenst
om “open en bloot” te communiceren met zijn bevolking over dit onderwerp (ondermeer twee busreizen naar een windmolenpark, hoorzitting, enz…). In die zin werd in november een begeleidingscommissie opgericht bestaande uit alle
politieke partijen die in de Lennikse gemeenteraad zetelen en verschillende experten op het vlak van groene energie. Deze
begeleidingscommissie zal instaan om een offerte te vragen aan verschillende firma’s (die niet verbonden zijn aan de
elektriciteitslobby) om een studie te maken over ondermeer de volgende onderwerpen : zijn de weerhouden plaatsen echt
economisch rendabel om windmolens te plaatsen en zo ja, tot op welke hoogte dienen deze te komen en met welke wieken?
Welke invloed heeft deze inplanting op de mens (gezondheid enz….) en op dieren?
Hoe zit het met slagschaduw en eventueel lawaaihinder ? enz………….. Wanneer deze studie klaar is zal de begeleidingscommissie de resultaten nagaan en beslissen of er verdere stappen moeten worden genomen om de plannen uit te voeren.
Tijdens de vergaderingen met de burgemeesters uit het Pajottenland is gebleken dat het merendeel van deze burgemeesters
gewonnen zijn voor de manier van werken zoals dit gebeurde in Lennik (alhoewel zij nog niet zo ver gevorderd zijn als in
Lennik). Binnenkort wordt er een gezamenlijke brief verwacht met hun intenties.
Lennik2000 wenst de Lennikenaar in de toekomst op een eerlijke manier op de hoogte te houden van dit belangrijk dossier.
Met onjuiste informatie is niemand gediend en ontstaan er misvattingen die niet nodig zijn.
Erik O
Fractieleider LENNIK2000

MONUMENT VOOR NEERGESTORT VLIEGTUIG.

Geschiedenis en cultuur dienen te worden gekoesterd. Daarom wil LENNIK2000 hieraan ook speciale aandacht besteden.
Naar aanleiding van een artikel dat gaat verschijnen in de 7de bijdrage tot de Geschiedenis van Lennik (geschreven door gemeenteraadslid Erik O) over het neerstorten van een Amerikaans bombardementsvliegtuig nu 65 jaar geleden, werd door verenigingen die zich bezig houden met deze historische feiten opgemerkt dat Lennik geen monument heeft voor de herdenking
van dit feit. We verliezen ook nogal dikwijls uit het oog, spijtig genoeg, dat jonge mensen hun leven lieten voor onze
vrijheid. LENNIK2000 stelde voor aan de gemeenteraad om hier iets aan te doen en de beslissing werd genomen om een monument op te richten. Aan de erfgoedraad werd gevraagd om de oprichting hiervan te begeleiden. Eind november was het
zover. In een druilerig weer werd het monument onder grote belangstelling ingehuldigd. De geschiedenis van het neergestorte
vliegtuig kan u lezen in de nieuwe Bijdrage tot de Geschiedenis van Lennik die u nu kan bestellen bij de Andreas Masiuskring.

HUIS VAN HET PAJOTTENLAND
Eind vorig jaar werd het virtuele “Huis van
het Pajottenland” officieel boven de doopvont gehouden. Het “Huis van het Pajottenland” is een samenwerkingsverband tussen
de gemeenten Herne, Galmaarden, Bever,
Pepingen, Roosdaal, Gooik en Lennik. In samenwerking met Pajottenland Plus komen de
burgemeesters elke maand samen om bepaalde onderwerpen die de zeven gemeenten
aanbelangen te bespreken. Bedoeling is om
een betere samenwerking tot stand te brengen tussen onze landelijke gemeenten. Landelijke gemeenten ondervinden meer en
meer problemen die zij alleen niet meer kunnen oplossen.
Op korte termijn wil men bijvoorbeeld logistieke middelen ter beschikking stellen voor de
andere gemeenten, mekaar bijstaan bij het opstellen van prijsaanvragen, samenwerken op cultureel vlak, samenwerken op sociaal vlak, gezamenlijke standpunten innemen tegenover de hogere overheid, overheidsinstellingen en gemeentegrensoverschrijdende problemen enz. De burgemeesters zijn er van overtuigd dat deze samenwerking tussen de verschillende gemeenten
de inwoners van het Pajottenland ten goede komt.

NIEUWJAARSRECEPTIE LENNIK2000 - VOORSTELLING VAN DE SPREKER
ONDERWERP “LENNIK AAN DE RAND VAN DE RAND.”
Luc Deconinck (54), van opleiding jurist, is voor sommigen
misschien een onbekende. Toch is hij een gekende figuur wanneer
het om de Vlaamse strijd gaat in de rand rond Brussel. Hij was tot
2005 de voorzitter van het Halle-Vilvoorde-comité en was (en is nog
steeds) één van de voorvechters om de onwettelijke situatie gekend
als het dossier BHV aan te vechten.
Sinds april 2005 is Luc Deconinck de voorzitter van de vzw De
Rand, de organisatie die in de Vlaamse rand rond Brussel de belangen van de Nederlandstaligen behartigt. Hij nam ontslag als voorzitter van het Halle-Vilvoordecomité en volgde toen de overleden
André De Moor op.
Bij zijn aantreden als nieuwe voorzitter van de Rand merkte
hij op dat er een mentaliteitsverandering bij de Vlaamse
overheden is en zag de toekomst van de Vlaamse rand rond Brussel
hoopvol tegemoet. “Zowel de Vlaamse regering als het provinciebestuur tonen meer zin voor samenwerking en zien eindelijk het belang van onze regio in”, verklaarde hij. ,,Door het hete dossier van
de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde komt
de Rand meer in de aandacht, maar ook de Vlaming revolteert. Hij
pikt het niet langer dat hij bijvoorbeeld bij de medische spoeddiensten niet in zijn eigen taal wordt geholpen. Hetzelfde met dure huisvesting en stijgende huurprijzen. Al te vaak krijgen mensen van
buiten de streek voorrang bij de toewijzing van sociale woningen”.
Luc Deconinck ziet vzw De Rand als de antenne van wat er leeft in
de Vlaamse Rand. “Wij zijn de voelsprieten van de Vlaamse overheid”, legt hij uit. “Er moet een nog grotere alertheid zijn. Onze taak
beperkt zich niet tot de zes gemeenschapscentra in de faciliteitengemeenten. We moeten de uitstraling van het Vlaamse karakter
kunnen vergroten en ook anderstaligen aanzetten om zich in die Vlaamse gemeenschap te integreren. Wat wij doen in onze
gemeenschapscentra is wat die gemeentes nalaten te doen”.

