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nodigen u uit op hun

JAARLIJKS
MOSSELFESTIJN
met goudmerk-mosselen, varkensgebraad en speciale schotel.
In de feestzaal van het Gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum Jo Baetens,
A. Algoetstraat 77 te 1750 Sint-Kwintens-Lennik

op zaterdag 6 MAART 2010 van 18 uur tot 22 uur
op zondag 7 MAART 2010 van 12 uur tot 22 uur
op maandag 8 MAART 2010 van 12 uur tot 22 uur

BELASTINGSVERHOGING
Waarschijnlijk hebt u het reeds gehoord of gelezen: de personenbelasting in Lennik werd verhoogd van 7,5 % naar
8,5 %. Dit is de eerste belastingsverhoging sinds meer dan vijf jaar en een maatregel die geen enkele partij graag doet. Hoe
komt dit eigenlijk? Waarom komen we niet toe? Enerzijds zijn de inkomsten gedaald. Immers de belastingverlaging die de
federale overheid toestond heeft nefaste invloed op de inkomsten van de gemeenten en tevens zijn sommige inkomsten
weggevallen (ondermeer inkomsten uit de elektriciteit). Anderzijds swingen sommige noodzakelijke kosten de pan uit. Zo
zijn de kosten voor de veiligheid van de bevolking (politie en brandweer) enorm gestegen. Voor 2010 zal de gemeente
Lennik niet minder dan 700.000 Euro dienen te betalen voor de politiezorg. Indien we de brandweer willen op niveau houden zijn we genoodzaakt om serieus bij te passen. Immers toezeggingen van de federale overheid (de brandweerhervorming), werden in alle stilte opgeborgen in de koelkast. Als men weet dat 5 jaar geleden 7 % van het budget van de
gemeente Lennik werd besteed aan veiligheid en dit nu reeds is opgelopen tot 14 % dan wordt dit een bijna onhoudbare situatie. Deze situatie werd reeds aangekaart bij de federale overheid. De verhoging van 1 procent zal ongeveer 400.000
euro meer in het laatje van de gemeente brengen. Hier tegenover staat dat de gemeente Lennik een bijkomende besparing
wil doen van ongeveer 400.000 euro. (Tijdens de laatste gemeenteraad werd meegedeeld dat er bij een besparingsronde
reeds voor 350.000 euro aan besparingen werden gevonden). De situatie is eigenlijk duidelijk. Indien we dezelfde dienstverlening willen garanderen aan de bevolking moeten we enerzijds bijkomend middelen vinden en anderzijds besnoeien. De
oppositie stelde voor om sommige taken verricht door de gemeente af te stoten en zich te beperken tot bepaalde “kerntaken”. Men liet echter na om te vermelden welke taak of taken zij wensen op te doeken.

NIEUWJAARSRECEPTIE LENNIK2000
Het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde ligt na aan het hart van LENNIK2000 (zie voorgaande nummers) Om een stand van
zaken te krijgen besteedde Luc Deconinck tijdens de nieuwjaarsrede op de nieuwjaarsreceptie van LENNIK2000 uitvoerig
aandacht aan deze onwettelijkheid. Luc Deconinck was tot 2005 de voorzitter van het Halle-Vilvoorde-comité en was
(en is nog steeds) één van de voorvechters in het dossier BHV.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. Enkele
beelden van de receptie.

GEDICHTENDAG
Op donderdag 28 januari tijdens de Gedichtendag 2010 met als thema ‘Over de grens’ werden in de raadzaal van het gemeentehuis van Lennik de winnaars bekend gemaakt van de gedichtenwedstrijd ‘Woorden in de val’.
In zijn openingswoord merkte Schepen van Cultuur Geert De Cuyper
op: ‘Poëzie is voortdurend in beweging en overschrijdt daarmee regelmatig een grens. Dichters en gedichten passeren geografische grenzen,
waardoor wederzijdse beïnvloeding ontstaat. Bovendien beweegt poëzie
zich over de grenzen van de taal of over de grens van de kunstvorm door
relaties aan te gaan met muziek, danstheater, beeldende kunst, architectuur of proza. Moet het rijmen, is het enkel om te lezen of moet het ook
klinken? Kan het over actualiteit gaan of erger nog, over politiek? En
mag het onwelvoeglijk zijn? Wie of wat bepaalt de grenzen van poëzie?
De dienst Vrije tijd, Cultuur en de gemeentelijke Openbare Bibliotheek
organiseerden daarom een poëzie-wedstrijd. De opdracht was eenvoudig: zoek in de etalages van de handelaars in het centrum van Lennik
naar
12
woorden
die
in
een
rattenval
gevangen
zitten en maak met tenminste 7 van die 12 woorden een mooi gedicht.
Alle ingezonden gedichten worden gebundeld en deze Lennikse gedichtenbundel wordt verspreid tijdens de Week van de Amateurkunsten.’

De juryleden, Anne Wyckmans (auteur), Els Cleymans (bibliothecaris),
Mario Demesmaeker (auteur) en Jeroen Vermeiren (Standaard Boekhandel) bogen zich met deskundigheid over de stapel inzendingen en kwamen
tot de volgende resultaten:
Winnaar categorie 1ste leerjaar:1ste leerjaar ’t Rakkertje,
Winnaar categorie 2de leerjaar: Merel Straetmans,
Winnaars categorie 3de leerjaar: Bente Debing en Jonas Vander Meulen,
Winnaar categorie 4de leerjaar: Marie de Meuter,
Winnaar categorie 5de leerjaar: Robin Van Cleemput,
Winnaar categorie 6de leerjaar: Joeri De Ro,
Winnaar categorie Middelbare school: Sebastiaan Michiels,
Winnaar 18+: Luc Vanackere.

EIZERINGEN IN EEN STORM?
Lennik2000 heeft steeds gestaan en staat nog voor een Lennik groen en Vlaams, een dynamisch, een vooruitstrevend en
een voorspoedig Lennik. Een Lennik waar cultuur en geschiedenis wordt gekoesterd en het verenigingsleven bloeit. We willen niet dat Lennik uitgroeit tot een “Bokrijk” waar niets meer
mogelijk is en de aanwezige dynamiek verdwijnt. Kortom we
willen een Lennik waar het zeer goed leven is.
Lennik2000 wenst een open beleid waar we geen taboes uit
de weg willen gaan. In de regel gaan we niet in op onwaarheden of berichten die onnodig de gemoederen beroeren bij sommigen. Doch hoe meer men onwaarheden in de belangstelling
brengt hoe vlugger die berichten een eigen leven gaan leiden.
Hierop willen we voor éénmaal een uitzondering maken want
zwijgen staat hier bijna voor verzwijgen.
Het dossier in verband met de windmolens is genoegzaam bekend. Binnenkort wordt een studie opgestart (zie voorgaande
nummers) over de haalbaarheid van dit project (inplanting,
eventuele hoogte van de wieken, invloed op de mens, enz.)
We wachten op de uitslag van deze studie om verdere stappen
of geen verdere stappen meer te zetten. Voor een bepaalde
partij is het betalen van deze studie reeds te veel. Wel is het
schrijnend dat dezelfde partij op de regionale webstek van haar
afdeling Ternat (Spa-Gras) verwijst naar de manier van werken
in Lennik en eigenlijk als voorbeeld stelt. Of is dit gewoon een
manier
van
platte
politiek
door
deze
partij. We kunnen gerust stellen dat we dit dossier open
zullen behandelen en de bevolking op de hoogte houden van
het verloop. De beslissing zal afhangen van de haalbaarheidsstudie.
De klassering van de Dries in Eizeringen. Plots wordt de gemeente als een cultuurbarbaar bestempeld omdat men de klassering van deze site aan de Berlinduskapel negatief adviseerde.
We ontkennen absoluut niet de waarde van dit stukje Pajottenland zoals er nog meer stukjes in Lennik en in het Pajottenland
zijn. Men moet echter oppassen met het her en der klasseren
want op dat moment worden ook de bewoners rond een geklasseerde site belemmerd. Wat betreft de omgeving van de
Dries kan men gerust stellen dat indien deze wordt beschermd
de plannen voor het plaatsen van eventuele windmolens kan
worden
gehypothekeerd,
wat
voor
sommigen waarschijnlijk de bedoeling is. De gemeente heeft
trouwens zelf plannen om aanpassingswerken uit te voeren
aan de Dries en dit met respect voor dit historisch plein, haar
omwonenden en haar omgeving.
Tenslotte houden sommigen ons voor dat er binnen afzienbare
periode fabrieksschouwen uit de grond zullen schieten in Eizeringen en het laatste groen zullen opslorpen. Wat velen niet
zullen weten is dat er voorheen reeds een KMO zone was in-

gekleurd in Eizeringen. Een zone die inmiddels is volgebouwd
met particuliere woningen (gebied boven de zagerij in Eizeringen naar de Luitenant Jacopsstraat toe).
Hoe is het huidige verhaal ontstaan? Alle gemeenten worden
opgelegd om een Ruimtelijk Structuurplan te maken voor de
eigen gemeente. Hierin dient de gemeente zijn visie neer te
leggen hoe het zijn grondgebied wil ordenen in de volgende
tientallen jaren. Dit plan is zeker en vast van groot belang voor
de uitbouw van onze gemeente in de toekomst. Dit
ruimtelijk structuurplan doorloopt momenteel de vereiste adviesraden om tenslotte te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit betekent dat men naar de toekomst toe dient te
plannen en alles te voorzien wat er zou nodig kunnen zijn voor
pakweg binnen de twintig jaar. Een bestuur dient dan ook de
noden in te schatten zoals bijvoorbeeld voor de plaatselijke
middenstand. Door het verdwijnen van de bestaande KMO
zone diende voor een eventuele vervanging (die daarom niet
noodzakelijk wordt aangesneden) te voorzien zoals van een
“goede huisvader” wordt verwacht. Dit gebeurde dan ook. Om
deze KMO zone te gebruiken zijn er momenteel geen plannen.
Wat een bepaalde partij ook mag beweren dat er zelfs 5 ha
grond zal worden aangekocht door de gemeente in een bebouwde kom is volledig uit de lucht gegrepen en gewoon een
poging om garen te spinnen bij een bepaalde hysterie.
Wat is de conclusie van het hele verhaal? Zoals we reeds in
een vorige editie beschreven is het de taak van de politiek om
voor het welzijn en de welvaart van zijn burgers te besturen,
privé-belangen te verdedigen maar ook het algemeen belang
soms te laten voorgaan op privé-belangen. Voor sommigen is
het begrip “algemeen belang” een beetje vervaagd.

Erik O - Fractieleider LENNIK2000.

DORIEN NEEMT EVEN AFSCHEID VAN DE GEMEENTERAAD
Dorien Herremans dient eventjes afscheid te nemen van de gemeenteraad. Immers in het kader van een internationaal
studentenuitwisselingsprogramma gaat zij tot aan de vakantie studeren in Firenze. Wij wensen haar het allerbeste toe.
Zij wordt tijdelijk vervangen door Geert De Baerdemaeker die in de vorige legislatuur reeds meer dan vier jaar zetelde in de
gemeenteraad.
Groen! zal voor de eerste maal worden vertegenwoordigd in de Lennikse gemeenteraad . Door een stemakkoord met de
SP.A wordt Bûlent Samanli vervangen door Hilde Van Everbroeck van Groen! Wij wensen haar van harte proficiat en
welkom.

IN DE HOEK VAN LENNIK 2000
We stelden het wat uit, het is de laatste dag.
Ik loop achter mijn halve trouwboek, over de parking, naar de
overdekte gangen.
Een jaarlijks terugkerende uitstap... nou ja… uitstap is veel gezegd.
We houden allebei van reizen, zowel naar euh… dichtbij als
naar heel ver weg en dan kan een bezoek aan het vakantiesalon onverwachte, interessante ideeën leveren.
We zijn vroeg en alleen.
’t Is te zeggen… er staat een buslading jongeren, die vermoedelijk een toeristische richting volgen, maar verder is er geen
kat te zien.
Gelijk kinderen wriemelen we aan het gratis ticket in onze
jaszak
Na de eerste lege gang, komt een tweede.
Hier loopt wel nog een koppel. De afstand wordt alsmaar kleiner.
De man is gewoon, niets bijzonders!
De vrouw is… nogal opvallend.
Mijn man en ik zwijgen allebei zo doordringend dat het bijna
pijnlijk is.
Ik denk aan het gesprek van gisteravond. Het ging, nogal
hortend en stotend, over het feit dat we toch heel dringend
iets aan onze buiken moeten doen.
De gedachten van mijn man gaan dezelfde richting uit,
dat voel ik gewoon.
Dat is zo uitzonderlijk dat we tegelijk, heel even toch,
glimlachen.
Enkele meters voor ons stapt de vrouw moeizaam voort.
De bewegingen van de man zijn doordacht aangepast.
Ik word ongewild overspoeld door een golf medeleven.
Haar benen zijn geen benen maar veeleer kloeke boomstammen.
Ze stopte ze weg in zwarte broekkousen.
Kousen met verticale strepen om de benen te versmallen.
Het had kunnen slagen moest ze niet, bovenop die streepjeskousen, een minirok met grote, gekleurde bollen dragen.
Ik zeg minirok en dat is op z’n minst zacht uitgedrukt.
De minirok is niet alleen mini, hij is zelfs als minirok veel te
kort!

Ik zucht, blijkbaar iets te luid.
De wenkbrauwen van mijn echtgenoot schieten de lucht in.
Achter ons rent, oorverdovend, de troep uitgelaten jongeren.
De vrouw kijkt even achterom.
Die handeling doet haar de das om.
Ze struikelt en belandt met een ongelooflijke smak tegen de
vloer.
De jeugdige bezoekers rennen juichend en fluitend voorbij.
Eén enkele jongen staat abrupt stil. Hij is zo mager dat je
meteen aan anorexia moet denken.
Zijn ogen worden troebel en zijn adamsappel wipt op en neer.
‘Tante Greta?’
Ze ligt nog steeds in zeer oneerbiedige houding, tante Greta.
Met enige inspanning, helpen de drie mannen haar overeind.
Ze grijpt naar haar rokzoom en sjort hem tien centimeter omlaag.
Ze bloost. ‘Haast je naar je vrienden, Alexander.’
Alexander drukt een voorzichtige kus op de bolle wangen en
geeft een vriendschappelijke por aan de man.
Tante Greta straalt. ‘Vertel maar aan je moeder dat ik deze rok
al terug aankan.
Nog tachtig kilo te gaan. Goed he!’
Alexander holt weg en steekt van ver zijn duim op.
‘Bedankt voor de hulp,’ zegt de vrouw. Ik kijk nu recht in haar
ogen.
‘We willen zo graag op reis!’
Haar partner knikt: ‘Willen? We gaan binnenkort op reis.’
Ze lacht: ‘Nog even geduld, de stoelen in de vliegtuigen
willen me zo niet.’
Ze straalt alleen maar levenslust en warmte uit. Geen verdriet,
geen woede, geen schaamte.
Voor deze vrouw heb ik bewondering.
We lopen alweer een eind voorop. ‘Ik ga voor acht kilo eraf.
En jij?’
‘De laatste keer vond ik dat vliegtuigstoeltje toch ook nogal
klein,’ antwoordt mijn man vaag.
Tja!
Graag reacties naar Anne Wyckmans
annewyckmans@hotmail.com / 02 532 05 12

