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EDITOrIAAL
Ons periodiek blad is even achterwege gebleven wegens de vakantie.
Nu gaan we er volop tegen aan. Tijdens de
twee vakantiemaanden was het opnieuw bruisend in onze gemeente en was het een zeer
gevulde agenda. Omdat foto’s zoveel meer
zeggen dan tekst proberen we in dit nummer
een beeld te geven van een vakantie in Lennik.
We hopen van harte dat deze activiteiten een
sterke stimulans zijn om mekaar te leren kennen
en elkaar te blijven ontmoeten.
Het is zoals het spreekwoord zegt: “Beter een
goede buur dan een verre vriend”.
Het zal niemand ontgaan zijn maar de verkiezingen naderen. Verschillende folders vallen in
de bus, de ene al een beetje leerrijker dan
de andere, een beetje met meer kleur... Om de
zes jaar is het voor een gemeente de hoogdag

Editoriaal - persconferentie en de 19 !
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van de democratie en kan men zijn gemeenteraadsleden kiezen. Deze verkiezin- 11 juli-viering I Lennikse feesten
2
gen staan dan ook het dichtst bij de
bevolking en de politiekers zijn gemakkelij- Seniorenfeest !
3
ker aanspreekbaar dan vertegenwoordi- Lennik Kwadraat op het internet
gers uit de verschillende parlementen.
Toch wil ik u ondermeer uw aandacht ves- Openbare werken I Prinsviering
4
tigen op de publicatie van ons programma. In vier delen en zeer aanschouwelijk iedereen ons kan vragen om inlichtingen. De
geven we onze visie en onze aandachtspunten publicatie van een programma is voor ons zeer
weer voor Lennik de volgende 6 jaar voor Len- belangrijk en kadert in de traditie van de vorige
nik. We hebben dit doelbewust geschreven in gemeenteraadsverkiezingen. We hopen dat u
korte gebalde zinnen. Tevens hebben we ver- veel leesplezier hebt aan ons programma en
meden dat we u beloften zouden maken aan de folders die binnenkort in de
waarvan we nu al weten dat we die niet kun- bus vallen. In dit blad zullen in
nen waarmaken. Dit in navolging van de vraag verschillende afleveringen onze
kandidaten worden voorgesteld.
van de Vlaamse regering.
We hebben ons programma speciaal ook laten
Erik O Fractieleider
afdrukken (later komt het op de website) zodat

Tijdens een persconferentie begin juli werden onze 19
kandidaten voorgesteld. We kozen resoluut voor
verjonging. Al onze kandidaten zijn bereid, indien ze
worden verkozen, om hun mandaat op te nemen. Er
is ook geen enkele familieverband tussen de kandidaten woordoor zij hun mandaat niet zouden kunnen
opnemen (band vader-zoon, vader-dochter, moeder–dochter, man-vrouw).
Etienne Van Vaerenbergh, gewezen burgemeester
en volksvertegenwoordiger, huidig schepen en
OCMW-voorzitter staat als twintigste man volledig
achter deze ploeg. Hieronder de namen.
In onze volgende nummers worden ze u voorgesteld.
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11 jULI-VIErINg

11 jULI-VIErINg

reeds voor de vierde maal hielden Lennik, gooik en
roosdaal gezamenlijk hun 11 juli-viering. Hierdoor
kan telkens een aantrekkelijk (feest-) programma
worden aangeboden aan alle inwoners en kan men
mensen uit de naburige Pajotse gemeenten ontmoeten.
Dit jaar was er naast de feesttoespraak van schepen
geert De Cuyper (de toespraak is terug te vinden op
onze website www.lennikkwa draa t.be), ook een
optreden van de Lennikse koren en onze ereburger
Willy Sommers . De avond werd afgesloten door een
covergroep. Ondanks het niet al te beste weer waren
er toch veel mensen komen opdagen.

LENNIKSE FEE STEN
Een ganse resem van activiteiten tijdens de Lennikse
Feesten. Hier een impressie, met dank aan
www.persinfo.org voor het terbeschikkingstellen van
de foto’s.
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SENIOrEN FEEST !

SENIOrENFEEST !

De afsluiter van de Lennikse feesten is het feest van
de senioren in de sporthal.
Ongeveer 450 senioren waren aanwezig. Na een
maaltijd kon er gezongen en gedanst worden bij een
optreden van Lisa Del Bo. Een onverwachte stroompanne kon dit niet tegenhouden, want dankzij de
Lennikse Brandweer werd de sporthal opnieuw
voorzien van elektriciteit, waarvoor dank.

LENNIK KWADrAAT op het inter ne t
www.lenni k2000.be of www.lenni kkwadraat.be
onze vertrouwde website met alle informatie over ons en onze gemeente. Inmiddels
bestaat hij al meer dan10 jaar en is één van
de volledigste websites over Lennik. Het is
bijna niet te geloven welke informatie werd
opgebouwd sinds het begin.
www.facebook.com/LENNIKKWADrAAT meer en
sneller de actualiteit van Lennik met kans op reageren.
Laat je “verleiden”
en word vriend van onze facebook-pagina.
Op beide plaatsen op het internet vind je heel vlug onze
persmededelingen /
onze visie over bepaalde Lennikse “politieke” problemen.
NIEUW: Nu ook op TWITT Er:
http://twitter.com/LennikKwadraat

LENNIK KWADrAAT ( LENNIK² ) is de opvolger van de lijst
LENNIK2000 en zal ook handelen in de
gedachtegang van LENNIK2000
LENNIK KWADrAAT ( LENNIK² ) is de enige open Lennikse lijst
en dit reeds sinds 1994.
LENNIK KWADrAAT ( LENNIK² ) is een samenwerkingsverband van mensen met verschillende ideeën, doch
dezelfde aandachtspunten: Vlaams, milieugericht, progressief,
aandacht voor het culturele en verenigingsleven.
Het voornaamste was en blijft: het beste zoeken voor onze
gemeente zonder bemoeienissen van nationale partijen
en belangen vreemd aan onze gemeente vermijden.
Onze leuze blijft nog steeds:
LENNIK VLAAMS en grOEN.

-3-

OPE NBArE WE rKEN
Ondanks de vakantie vallen de werken niet stil in Lennik.
Een overzicht:

OPE NBArE WE rKEN
Door de gefaseerde uitvoering van de werken aan het
kruispunt van Eizeringen blijft maximaal verkeer tijdens de
uitvoering mogelijk. Inlichtingen over de werken kan u elke
donderdagavond tussen 18.30 uur en 19.30 uur verkrijgen in de
refter van de gemeenteschool van Eizeringen. Een afgevaardigde van de gemeente staat er u te woord.

groenonderhoud WCD’s “Den Bleek”

Het “dierenhotel” dat zich bevindt op de weide van de
geboorteboomgaard “Den Bleek” werd opgeknapt.

Achter de sporthal werden beachvolleybalterreinen
aangelegd, voorzien van een degelijke afsluiting.

En tenslotte !

NIET VErgETEN

Zet met een stipnotering in je kalender:
de Prinsviering die doorgaat op 9 sept ember 2012.
U komt toch zeker en vast ???

Het dorpsplein van gaasbeek werd voorzien van een
nieuwe bedekking in dolomiet
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