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Editoriaal
We hopen dat u een schitterend vakantie achter de rug heeft.
Aan de weergoden zal het niet gelegen hebben. Vakantie achter
de rug en het politieke leven hervat zich stilaan, om op volle toeren
te draaien op de gemeenteraad van eind september. Van onze
kant hebben we heel wat “zuurstof” opgedaan en we zullen verrassende voorstellen doen de volgende raden en pertinente vragen
stellen. We zullen niet aarzelen om het bestuur, indien nodig, voor
haar verantwoordelijkheid te stellen. Onze fractie onderging een
lichte verandering. Lien De Slagmeulder diende afscheid te nemen
van de gemeenteraad. Zij verving immers tijdelijk Jasper De Bruyn
die eind juni terugkeerde naar Lennik. Hij heeft een schoolstage
achter de rug in het buitenland. We danken Lien voor de prachtige
samenwerking. Zij is vast en zeker een toekomstige waarde voor onze
fractie. Onze fractie is altijd zeer betrokken geweest bij de verfraaiing
van onze gemeente en zeker indien het om kunst gaat. Met “volle
goesting” zette toenmalige schepen van Cultuur Geert De Cuyper
zich vier jaar geleden in om het beeldhouwwerk “Dansant” binnen
te halen via een wedstrijd bij Radio 2. Daarom geven we nu ook
onze steun aan de nieuwe wedstrijd van Radio 2 “Kunst op komst”
waar Lennik laureaat is. Het nieuwe kunstwerk “The Wave” van Maarten Vanvolsem zou worden geplaatst aan het oude kerkhof van
Eizeringen. Onze fractie duimt alvast op dinsdag
15 oktober en hoopt dat de werkgroep de “buit” binnenhaalt.
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www.lennikkwadraat.be: onze vertrouwde website met alle
informatie over ons en onze gemeente.
Het is bijna niet te geloven welke informatie werd opgebouwd sinds het begin.
https://www.facebook.com/de.Lennikse.tribune:
meer en sneller de actualiteit van Lennik met kans op reageren.
Laat je “verleiden” en word vriend van onze facebook-pagina.
Op alle plaatsen op het internet vind je heel vlug onze persmededelingen
/ onze visie over bepaalde Lennikse “politieke” problemen.
TWITTER : https://twitter.com/#!/LennikKwadraat
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lEnnik waar woord thuis is
Sinds 2010 ontvangt de laureaat afdeling Woord van de
Academie van Lennik een beeldje “De Redenaar” uit de
handen van Geert De Cuyper , voormalig schepen van
cultuur. Dit kunstwerkje wordt steeds gemaakt door Hilde
Lippens (de echtgenote van Geert). Het huidige bestuur
wenste met deze traditie te breken en voorzag vanaf dit
jaar geen enkel “speciale prijs” meer voor de laureaat
Woord. Gemeenteraadslid Geert De Cuyper maakte
van de succesvolle opendeur- en inschrijvingsdag
gebruik om zijn teken van waardering te overhandigen
aan de laureaat 2013 Thijs Van Roy en dit in aanwezigheid van zijn leraar Willem Carpentier. Op deze wijze
wordt de traditie verder gezet.
Eerder waren de prijzen voor Steve Cammaert, Jonas De
Bruyn en Arthur Wijns.

lEnniksE fEEstEn - sEniorEnfEEst
Op 20 augustus ging het traditionele seniorenfeest door.
Nu waren er slechts ongeveer 280 seniorenfeest aanwezig tegen vorig jaar (met ongeveer 440 deelnemers). Het
feit dat men plotseling 17€ vroeg per persoon zal hier
niet vreemd aan geweest zijn. Voor een bejaard koppel
betekent deze namiddag toch al vlug een bijkomende
uitgave van ongeveer 50 € (34 € plus iets drinken tijdens
het optreden). Dergelijk bedrag kan doorwegen op het
budget van sommige gepensioneerde Lennikenaren.
Onze fractie is er zich van bewust dat het “gratis verhaal” in deze tijden van besparingen niet meer kan.
Toch hebben we tijdens de gemeenteraad veelvuldig
op gewezen dat 17 € vragen per persoon toch te veel
was. Fried Ringoot heeft hierover meermaals geïnterpeleerd en tussenoplossingen aangereikt (o.a een bijdrage
door de mandatarissen of een tussenkomst door de
politieke partijen). De meerderheid had hier geen oren
naar. Enkele mandatarissen hielpen tijdens het feest
(foto’s): Christel O, Geert De Cuyper, Erik O en Kristien
Van Vaerenbergh (evenwel geen foto) .
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niEuwE schooljaar

De nieuwe bestuursploeg ging werk maken van de mobiliteit en de verkeersveiligheid. Een staaltje zagen
we bij het begin van het nieuwe schooljaar. De werken begonnen in de Schapenstraat (beginnende aan
de Brusselsestraat en tot aan de Wolvenstraat) in juni en waren/zijn nog niet af begin september. Alle
voetpaden langsheen deze weg waren opengebroken en gewoon aangevuld met steengruis. Hierdoor
ontstaat een zeer onveilige situatie en het komt zeker de mobiliteit niet ten goede. Eigenlijk zijn er geen
woorden voor… Enkele foto’s:

BEstE stuurlui stondEn aan dE wal ?
Nog maar twee jaar geleden hoorden we op de
oppositiebanken door een nu notoir lid van het
schepencollege: “En wanneer gaat die vuiligheid
(hoog gras en wilde planten) opgeruimd worden
op het wachtbekken”. Door toenmalig schepen
van Milieu Geert De Cuyper werd een prachtige
manier gevonden om het wachtbekken te onderhouden. Hij nam contact op met een herder om
een tiental schapen permanent te laten grazen op
het wachtbekken. Hierdoor werd op een ecologische manier en gratis alle grassen en kruiden kort
gehouden. Reeds van in het voorjaar deden zij hun
werk. We dachten dit project is stevig uitgebouwd
en goed voor de volgende jaren (men moest het
dossier maar van het schap te nemen). We dachten verkeerd. De huidige meerderheid slaagde er
niet in om een vervolg te breien aan dit initiatief.
Verwondering alom wanneer plotseling, begin
september, nog vlug vlug twee witte ezels (sic)
kwam brengen. Natuurlijk veel te laat. Alle planten
konden hun gang gaan en weelderig groeien.
Eén conclusie: veel, veel te laat …
Kunde of onkunde
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VolkstuintjEs
Vorig jaar vierde de Koninklijke Tuinbouwmaatschappij van het
Kanton Lennik haar 100ste verjaardag. Op hun academische
zitting opperden men de wens om ook in Lennik volkstuintjes
mogelijk te maken. Voor dergelijk initiatief zijn er zelfs subsidies
mogelijk van de Vlaamse Overheid. Omdat voormalig Schepen
van Milieu Geert De Cuyper dit wel ziet zitten, stelde hij dit voor op
de gemeenteraad om het te realiseren.
Hij stelde de kleine stukjes grond van de gemeente voor om deze
in te richten als volkstuintje en ter beschikking te stellen van mensen
die bijvoorbeeld in de Serviceflats wonen of mensen die gewoon
geen tuin hebben. Het bestuur ging dit voorstel “onderzoeken”.
Hun “onderzoek” leidde er toe om te besluiten dat er GEEN interesse is in Lennik voor dergelijk initiatief. Graag
hadden we dit echter, aangezien er geen lokale bevraging werd gehouden, toch graag vernomen van de
Lennikenaren. Indien u interesse heeft of iemand weet die kan interesse hebben aarzel niet contact op te
nemen met ons. U kan ons bereiken via: info@eriko.be

20 jaar rommElmarkt in GaasBEEk

(MET FOTO’S DANKZIJ PERSINFO.ORG)

Eind juli lag onder een stralende zon het Arconate plein bezaaik met allerhande tweedehandse spullen.
Uitgelezen moment om de viering te doen van 20 jaar Rommel en Antiekmarkt Gaasbeek.
Deze rommelmarkt werd en wordt nog georganiseerd door ONAV vzw. Voorzitter hiervan is Etienne Van
Vaerenbergh. In zijn speech wees hij op het belang van de verschillende markten in Lennik (dinsdagmarkt,
oudste boerenmarkt van het Pajottenland, antiekmarkt) “De antiekmarkt begon in 1989 en is dus de oudste in
zijn soort in het Pajottenland. Het is de fijnste maar wellicht ook de kleinste rommel- en antiekmarkt van de
streek.” Na de toespraken werd er getrakteerd met kriek en muziek van Geert Geeroms.

dE lEnniksE triBunE
Miste u de Lennikse Tribune 1, Lennikse Tribune 2 en de Lennikse Tribune 3?
En u bent niet op de hoogte van de politiek in Lennik?
Misschien tijd om hier iets aan te doen?
Stuur een mail naar info@lenniksetribune.be en vraag (gratis) je digitale krant.
In het derde nummer kwamen de volgende punten aan bod:
•Wedstrijd aankondigingen loopt zich vast in het verkeer
•Wi-Fi
•Verkeer naar Brussel ... Knopen ontwarren
•Duur etentje voor senioren, en het kon anders!
•Crisis en besparen
•‘Ontnederlandsing’ vraagt echt Vlaams beleid in Lennik
•Verdwaalde verkeersborden
•De meest afgelegen stad ter wereld
•Lennik waar woord thuis hoort
•Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad
En binnenkort een nieuw exemplaar in de mail-box!
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