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EDITORIAAL
En dan zijn er opnieuw verkiezingen .....

Waarschijnlijk heeft u ook dit slecht gevoel. Vorig jaar
maar net verkiezingen gehad, nu opnieuw verkiezingen,
in 2012 opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. En wat
voor nut heeft dit allemaal? Gaan we weer niet die "oude"
politiekers krijgen die de laatste acht jaar ook geen oplossing
vonden.
Vooral
deze
"onverwachte"
verkiezingen geven een slecht gevoel, want sommige
politiekers trekken de registers open met rare uitspraken
zoals: "Het zijn wel legale verkiezingen ondanks dat ze
ongrondwettelijk zijn", en ondanks de crisis: "we willen
de pensionen verhogen" ..en zo kunnen we uren doorgaan.
We stellen vast dat door het "geleuter" en het ontbreken
van politieke verantwoordelijkheidszin bij de politieke
machthebbers we nog steeds zitten zonder een gesplitst
Brussel-Halle-Vilvoorde.
We stellen vast dat nog steeds ondanks de ongrondwettelijkheid Brusselse Franstalige partijen stemmen ronselen in de Vlaamse rand.
We stellen vast dat deze Franstalige partijen eisen dat
Vlaams grondgebied wordt afgestaan en dat er met een
koehandeltje alles kan worden geregeld.
We stellen vast dat nu alle Franstalige partijen plotseling
bereid zijn om te praten om een oplossing te vinden, terwijl men zich terecht afvraagt: "Waarom kon dit niet een
maand geleden?"
We stellen vast dat door alle onverantwoorde politieke
spelletjes dit land verzeild is geraakt in een juridisch
kluwen van jewelste. Is het nieuwe parlement wel wettig
verkozen? Moet ik stemmen bij deze gecontesteerde
verkiezingen of meewerken aan de organisatie ervan als
stemopnemer of teller?
En wat na deze verkiezingen? Zijn ze aanvechtbaar of
niet aanvechtbaar?
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En eigenlijk gaat niemand meer naar de essentie van
BHV.
Het Grondwettelijk Hof stelde vast de kieskring BHV niet
samenvalt met een provincie en dat er hierdoor een
discriminatie is ontstaan en gaf aan de regering tijd om
dit op te lossen ten laatste in 2007. Dit is ondanks de
spreekwoordelijke vijf minuten politieke moed nog steeds
niet gebeurd. In hun arrest wordt niet gesproken over
compensaties en eigenlijk dienen er ook geen
compensaties te worden gegeven om een zaak wettelijk
in orde te krijgen.
Daarom steunt Lennik2000 de acties van alle
"ongehoorzame" burgemeesters en vindt het eigenlijk
jammer dat dergelijke acties dienen te gebeuren om recht
te laten zegevieren in een staat die zich een rechtsstaat
noemt.
Anderzijds meent Lennik2000 dat het wegblijven als kiezer tijdens de verkiezingen niet aan te raden is want hierdoor geeft men de Franstalige kiezer in onze gemeente
/ kanton / Halle-Vilvoorde een groter gewicht op de verkiezingsuitslag dan dat de Franstalige partijen verdienen.

SCHRIJF NU REEDS IN DE AGENDA:
GEZAMELIJKE 11-JULIVIERING MET DE
GEMEENTEN GOOIK, ROOSDAAL EN LENNIK OP HET DORPSPLEIN VAN OETINGEN
OP 11 JULI 2010

Erik O
Fractieleider LENNNIK2000.

WINDENERGIE
De problemen met de energievoorziening zijn niet meer
uit de actualiteit. We denken maar aan de huidige
milieuramp met het boorplatform van BP voor de kust
van de Verenigde Staten, de afhankelijkheid van een
groot gedeelte van West-Europa van de gasleveringen
uit Rusland en het gebruik als economisch wapen.
En korter bij huis de vraag van Eandis om de elektriciteitsfactuur op te trekken om de subsidiering te kunnen
volhouden voor het plaatsen van zonnepanelen.
Het opbod van sommige politieke partijen nu tijdens de
verkiezingen om zo energievriendelijk mogelijk te zijn terwijl er lokaal andere klanken zijn. Wat betreft zonneenergie mag er ook niet uit het oog worden verloren dat
zonnepanelen geen energie opwekken als het een
sombere maand is (zoals februari 2010).
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor windenergie. Geen
energie als er geen wind is. Daarom moet steeds gestreefd worden naar de combinatie van verschillende manieren om energie op te wekken om de afhankelijkheid
van anderen zo veel mogelijk te beperken.
Hiermee komen we aan het project van de gemeente
op het vlak van de windenergie waar er al zoveel om te
doen is.
Momenteel wordt door de stuurgroep "Windenergie" die
is samengesteld door alle politieke fracties in de gemeenteraad en enkele specialisten de laatste hand gelegd aan

een bestek om een haalbaarheidsstudie voor windturbines in Lennik op te maken. Hierover spraken we reeds
in één van onze vorige nummers. Tevens komt er een
binnen enige tijd een brochure uit in verband met windenergie.

In deze context kunnen we misschien ook verwijzen naar
de website van de provincie West-Vlaanderen:
(http://www.westvlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/
hernieuwbare%20energie/Documents/folder%2010%
20misverstanden%20over%20windenergie.pdf) waar men
een folder kan vinden over de "10 misverstanden over
windenergie".
Erik O

AANPLANTING VAN NIEUWE BOMEN
IN DE GEBOORTEBOOMGAARD
Reeds verscheidene jaren worden er éénmaal op het jaar hoogstamfruitbomen aangeplant als herinnering aan
de geboorte van nieuwe Lennikenaren. Onlangs was het opnieuw zover op de gronden gelegen aan de WCD's
(serviceflats). Schepen van Milieu leidde de plechtigheid. Een sfeerbeeld:

WAKker Lennik
Het is een mooie traditie geworden in Lennik. Eind april heerst de creativiteit tijdens de Week van de
Amateurkunsten of afgekort WAKker Lennik. Dit jaar was het thema "Goesting".
Tijdens deze week gaven een 50-tal kunstenaars het beste van zichzelf via de schilderkunst, beeldhouwkunst,
woord, audio en fotografie en dit in het prachtige kader van het Kasteel van Gaasbeek. Speciaal werden voor
deze tentoonstelling ruimten ter beschikking gesteld die anders niet toegankelijk zijn voor het publiek.
Deze activiteit ging door dankzij de samenwerking van de Kunstendeelraad, het Kasteel van Gaasbeek en de Dienst
Vrije Tijd van de gemeente Lennik.

NOG NET VOOR DE VERKIEZINGEN:
LENNIK 2000 is een bij uitstek lokaal samenwerkingsverband, niet gebonden aan een nationale politieke partij.
Met deze onafhankelijke en dynamische ploeg werken we permanent aan één gezamenlijk, opbouwend project,
precies op maat van onze gemeente Wie actief is bij LENNIK 2000, heeft dan ook de vrijheid om op bovengemeentelijk niveau militant te zijn voor een nationale politieke partij, en eventueel deel te nemen aan parlementsverkiezingen. We wensen deze mensen van LENNIK 2000 dan ook veel geluk toe en misschien ook Uw steun?
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