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DE MANDATARISSEN EN HET BESTUUR VAN LENNIK2000
HETEN U VAN HARTE WELKOM OP HUN JAARLIJKS ETENTJE

ZATERDAG

2 OKTOBER
(VAN 18 UUR TOT 21 UUR )

ZONDAG

3 OKTOBER
(VAN 12 UUR TOT 21 UUR)

ZALM EN KIPFILET
UITSLAG KLEINE PIJL
ZIE VLUG LAATSTE BLZ
IN HET "HOEKJE"
* 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

EDITORIAAL
Stilaan wordt een begin gemaakt voor het opmaken van
de begroting van 2011. Rekeningen worden gewikt en
gewogen. En telkens komt men tot de vaststelling
...........hoe gaan we dit klaren? Ieder jaar leggen de
verschillende gemeentelijke diensten hun boodschappenlijstje voor het volgende jaar voor. Door de administratie
en het schepencollege worden de voorstellen geëvalueerd. Brandweercommandant Roesems noemde dit nog
onlangs op de viering van 120 jaar brandweer de "hakbijlcommissie". Het is een feit dat elke dienst wenst zijn
gedroomde investeringen te doen. De vraag stelt zich elk
jaar: gaan we investeren in het onderwijs? Welke investering kunnen we rond krijgen voor de brandweer? Kunnen we ons aandeel betalen voor de politie (nu reeds
rond de 900.000 Euro)? Wat voor de bejaardenzorg? En
cultuur en de verenigingen? En hoe zit het met de sportinfrastructuur? En onze wegen?
Dit is een oneindig lijstje en moesten alle wensen ingewilligd worden een oneindige, onbetaalbare rekening. Of
er moet bespaard worden (afbouw van bepaalde diensten).
Of er dienen nieuwe bronnen van inkomsten

aangeboord (=belastingen).
Feit is dat er door de beleidsmensen in vele rekeningen
en voorstellen dient geschrapt of zij het nu willen of niet.
Meestal is dit met pijn in het hart want een politieker is
ook maar een mens en wenst dat iedere inwoner gelukkig kan zijn in de gemeente en dat de beslissing zijn kiezers niet te veel in het harnas jaagt. Voorwaar is dit elk
jaar dus een evenwichtsoefening op een slappe koord.
Waar we niet van tussen kunnen is dat de federale overheid meer en meer taken en hun kostprijs wil afschuiven
op de gemeentebesturen. Ik denk hier niet alleen aan de
werkingskosten van politie en brandweer, maar ook de
opvang van vluchtelingen waarvan onlangs nog sprake
was. Dergelijke praktijken maken de beslissing op gemeentelijke vlak nog moeilijker. Een studie van Dexia
wees onlangs nog uit dat dit jaar er nog steeds 50% van
de gemeenten problemen hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. In dezelfde studie bleek ook dat de
meeste Vlaamse gemeenten stilaan uit problemen geraken. Laat ons dus hopen dat we binnen afzienbare tijd
een beetje meer financiële speelruimte krijgen om onze
gemeente te verbeteren.

FEEST VAN DE DERDE LEEFTIJD

Erik O - Fractieleider

met enkele sfeerbeelden

Traditie wordt in eer gehouden. Meer dan vierhonderd Lennikenaren schreven zich in voor hun gedeelte van de
Lennikse Feesten namelijk het Feestdiner en optreden van Jacky Lafon en clown Rocky. De oudsten onder hen
ondermeer een echte honderdjarige Netteken Joanna Appelmans °20/05/1910 (Proficiat vanwege
LENNIK2000) werden speciaal in de bloemetjes gezet.

FEEST
VAN
DE
DERDE
LEEFTIJD

Dekenij opent zijn deuren
De restauratiewerken aan de dekenij van Lennik zijn eindelijk achter de rug. Twaalf jaar geleden werd de beslissing
genomen om het gebouw te herstellen. Doordat de aangestelde aannemer failliet ging en door de rechtsprocedure
hier rond liep het project een serieuze achterstand op.
Begin van de vakantie was het echter zover en ging het
gebouw officieel open. De bestemming is nog niet definitief maar wel is er reeds een tentoonstellingsruimte voorzien. De tuin zal binnenkort onder handen worden
genomen, fungeren als groene long van Lennik centrum
en toegankelijk zijn voor het publiek.

Lennik start met virtueel
woordcentrum
Lennik wacht nog steeds op zijn "Woordcentrum" waarvoor enige jaren geleden een architectuurwedstrijd werd
gehouden. De inplanting was toen voorzien achter het
oude gemeentehuis van Gaasbeek. Gebrek aan middelen
- financiële crisis zoals iedereen weet - laat het niet toe om
momenteel dit plan verder af te werken. Toch willen we
niet in een culturele woestenij verzeilen. Nog net voor de
zomervakantie ontplooide Schepen Geert De Cuyper tijdens een persconferentie zijn plannen voor een "virtueel
woordcentrum". "In het Pajottenland komt Woord weinig
aan bod terwijl er een tendens groeit bij artiesten om op
zoek te gaan naar niet alledaagse ruimtes waar sfeer en
het contact met het publiek doorweegt "aldus de schepen.
"Woord kan bijvoorbeeld een podium krijgen in een kerk,
een tuin of op één van de paradijselijke plekjes in Lennik.
Een virtueel woordcentrum is een goede basis voor een
later architecturaal concept" vervolgde Geert De Cuyper.
Dit houdt dus in dat de gemeente bijzondere locaties gaat
gebruiken in de gemeente voor een voorstelling rond
"Woord". Dit kan op zolders zijn, in tuinen, kelders, schuren enz.

Origineel is ook dat men huiskamervoorstellingen zal organiseren. Hierbij kunnen inwoners uit Lennik hun woonkamer lenen voor een "intieme" voorstelling. De gastheren
moeten zich nergens van aantrekken. De gemeente zorgt
voor de acteurs, stoelen indien nodig en een drankje achteraf. Dit seizoen zijn er al twee huiskamer voorstellingen
gepland. Eventuele Lennikenaren die gastheer willen zijn
kunnen steeds hun naam doorgeven aan de cultuurdienst
van Lennik Tijdens de persconferentie ontving de achttienjarige Steven Cammaert voor de eerste maal de
nieuwe
prijs
voor
de
verdienstelijkste
student "Woord" van de academie Peter Benoît.

BESCHERMING VAN DE KNOTEIK AAN DE TOMBERGSTRAAT.
Velen onder u kennen de grote eik die aan de Tombergstraat staat ter hoogte
van de woningen nrs.14 en 17 en die plaatselijk gekend is als ‘den dikken eik’.
Het betreft een zomereik (Quercus robur). Zijn artistieke waarde is groot. Als
dikste en vermoedelijk ook oudste knoteik in de regio vormt deze boom het belangrijkste en beeldbepalend object, mede door zijn mooie representatieve
groeivorm. Gezien zijn leeftijd is de kans zeer groot dat het autochtoon genetisch materiaal betreft. Ook op historisch, volkskundig en sociaal-cultureel vlak
heeft deze boom zeer veel waarde. Als knotboom vertegenwoordigt hij een beheersvorm uit het verleden met als secundaire functie (naast de functie van
hoekboom die de historische grens tussen twee percelen markeert) de productie
van brand-, ambachts- en/of geriefhout uit het rijs van de knot. In juli 2009
werd het gemeentebestuur ervan op de hoogte gebracht dat de Vlaamse Overheid deze boom had opgenomen in een ontwerp van lijst van de te beschermen
monumenten. Dit dossier werd voor advies o.m. voorgelegd aan de Erfgoeddeelraad in haar vergadering van 13 oktober 2009 en aan de Milieuadviesraad
in haar vergadering van 19 november 2009. Beide raden hebben een positief
advies uitgebracht. Bij Ministerieel Besluit van 12 juli 2010 heeft minister Geert
Bourgeois deze zomereik als monument dan ook definitief beschermd. Dit heeft
tot gevolg dat men voor de instandhouding van deze boom tegemoetkomingen
kan krijgen onder de vorm van premies. In een ander Ministerieel Besluit van
14 juli 2010 heeft dezelfde minister eveneens de Dries ’t Nelleken en delen van
de drie omgevende straten als monument beschermd. In een volgende bijdrage
komen wij hierop terug.
Geert DE CUYPER Eerste schepen en Schepen voor milieu

IN DE HOEK VAN LENNIK 2000
Kleine Pijl kwam van pas in die maand.
Blij dat een nieuw schooljaar terug een beetje regelmaat
in het leven brengt.
De vakantie was druk en duurde, naar mijn gevoel,
iets langer dan voorgaande jaren.
Ik hoorde veel ouders zuchten en er waren bendes
kinderen die dat gewoon overnamen. Kinderen die
echt waar naar het nieuwe schooljaar snakten!
Is dat nog normaal?
Oké, ik weet het wel, als je in augustus in ons landje
zat, valt veel te verklaren.
Maar weer of geen weer, de meeste kinderen willen
liefst van al buiten ravotten.
Helaas, in veel gezinnen werden ze van ’s morgens tot
’s avonds voor de televisie gedropt.
Tja… iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik dat
verschrikkelijk vind.
Kinderen zijn niet gemaakt om een hele dag voor
televisie te zitten en al helemaal niet als die alleen
wordt afgelost door computerspelletjes.
Ben ik nu echt zo anti-alles of ouderwets?
Bah nee, ik weet alleen hoe het mezelf vergaat.
Een zapper en schermen zijn gevaarlijke speeltjes.
Geef nu toe… je vindt 24 uur per dag wel iets dat
interessant genoeg is om te blijven kijken.
Nadien weet je niet meer naar wat je eigenlijk keek
dus… mja.. misschien toch wat anti.
Ik vind dat ouders met kinderen (heel ouderwets) veel
meer moeten spelen, knutselen, ravotten,
gezelschapsspelen bovenhalen!

Laat er nu toch, een week of zo geleden, een artikel in
de krant staan waaruit blijkt dat doorsnee ouders
‘het spelen met hun kinderen’ ronduit afschuwelijk
vinden. Ik las ook dat ouders het vreselijk vinden als hun
kinderen beslijkt (maar met glunderende ogen)
het huis binnenvallen. Wat is het probleem?
We wilden toch echt wel kinderen?
We hebben tenslotte allemaal een badkamer,
een wasmachine, alle dagen propere kleren.
Sommige ouders hebben van de nood een deugd
gemaakt. Hun kinderen werden aangemoedigd om
‘Kleine Pijl’ onder handen te nemen.
Dat bleek moeilijk maar wel leuk.
Een aantal van die kinderen mag een welverdiend
boekenpakket komen ophalen tijdens het eetfestijn
op 2-3 oktober. Niet vergeten, er staat ook nog een
lekker dessert voor jullie klaar.
Thibault De Schepper (Lennik),
Robbe Mertens (Lennik),
Lieselot Pappaert & Kato Pappaert (Gooik),
Xander Dubois (Smeerebbe-Vloerzegem),
en… het raadselkind 2010. Laat Binke ???
me nog even weten via e-mail of telefoon hoe jong ze is
en misschien ook waar ze woont?
Toch wel belangrijk om de juiste boeken in een
pakket te stoppen.
Anne WYCKMANS

