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Vlaams Volksvertegenwoordiger en Schepen Etienne Van Vaerenbergh
Schepen Geert De Cuyper - OCMW-voorzitter Marcel Herremans
Gemeente- en OCMW-raadsleden - het bestuur en de ganse ploeg
nodigen U van harte uit op hun jaarlijks

JAAROVERZICHT 2003
19 januari:
Nieuwjaarsreceptie LENNIK 2000
Goede opkomst van sympathisanten van binnen en buiten
Lennik. Gastspreker Godfried Van de Perre gaf een boeiende
uiteenzetting over het Breugelproject (ter bevordering van het
streekeigen weefsel cultuur-natuur in de groene gordel rond
Brussel), onze schepenen over de vooruitgang van onze
gemeente.
21-22-23-24 februari:
Het 33ste Groot Lenniks MOSSELFESTIJN van Vlaams
Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh en zijn
ploeg werd opnieuw een duidelijk succes. Wist je dat 75%
van de hoofdschotels mosselen zijn, hoewel ook gebraad en
speciale schotel op het menu staan. Vier dagen lang een hartverwarmende opkomst van vele sympathisanten, een duidelijk signaal van waardering voor onze inzet.
4 april:
Jaarlijks “Dankfeestje” voor de vele tientallen vrijwillige helpers aan het Mosselfeest, gezellig onderonsje.
18 mei:
Federale parlementsverkiezingen
Verkiezingen voor Kamer en Senaat, met provinciale en
nationale lijsten. Meer en meer ergernis rond de niet-splitsing
van het kiesarrondissement Brussel - Halle - Vilvoorde, die
leidt tot georganiseerde protestactie van de burgemeesters in
Halle - Vilvoorde. Telling van stemmen uit het buitenland in
het kanton Lennik schept verwarring over de schijnbare aangroei van Franstalige stemmen in onze streek.

5 juli:
Het bestuur van VU-Lennik zet Fons Van den Bossche, die 80
jaar was geworden, in de bloemetjes, voor zijn jarenlange
belangrijke inzet in het bestuur. Het werd een gezellige
avond.
11 juli:
Feest van de Vlaamse Gemeenschap in Lennik
Succesvol en prachtig omkaderd programma, Kasteel van
Gaasbeek, in samenwerking met het Breugelproject.
Zomer:
De diverse dorpsfeesten en andere zomerse evenementen en
happenings in onze gemeente, vaak met stevige ondersteuning van het gemeentebestuur, zorgen voor het Bruisend
Lennik, waar we ons goed bij voelen.
4-5 oktober:
Etentje LENNIK 2000
Uitstekende sfeer, tevreden organisatie, fijn ontmoetingsmoment met talrijke bezoekers en heerlijke zalm & kipfilet. Bij
de gratis tombola moest men de opgetelde buikomtrekken
schatten van de 19 kandidaten van LENNIK 2000 bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (1816cm... een bewijs van een
bruisend Lennik?).
22 november:
Jaarmarkt Lennik
Naar gewoonte ontbrak LENNIK 2000 niet met een sympathieke actie en deelde enkele honderden ballonnetjes en balpennen uit.

Groot
Mosselfestijn

Vrijdag 5 en zaterdag 6 maart 2004 van 18u00 tot 22u00
Zondag 7 en maandag 8 maart 2004 van 12u00 tot 22u00
in de feestzaal Jo Baetens - A. Algoetstraat 77 - 1750 Lennik
• Op zoek naar de openingsuren van het gemeentehuis, het containerpark, de OCMW-diensten,
de bibliotheek (+ sluitingsdagen) ?
• Op zoek naar de bevoegdheden van de burgemeester en schepenen in Lennik ?
• Je zoekt het telefoonnummer van de brandweer of de huisarts van wacht ?
• Een overzicht van de gemeentelijke zalen ?
• E-mailadressen van de gemeentediensten of van de schepenen ?
• Waar wonen de Lennikse gemeenteraadsleden ?
• Luchtfoto’s van Lennik ?
• Een kalender van Lennikse activiteiten ?
• De grootste verzameling van Lennikse links op Internet ?
Eén adres: http://start.be/lennik2000
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GEMEENTERAAD
OVERZICHT VAN DE GEMEENTERADEN VAN HET JAAR 2003
In het jaar 2003 werden er 10 gemeenteraden gehouden (niet
tijdens grote vakantie). Deze gingen door in de raadzaal van
het gemeentehuis.

PERSONEEL
a) Gemeentehuis
- aanpassing gemeentelijk statuut - personeelsformatie
- gemeentesecretaris - aanstelling
- eedaflegging
- vacantverklaring - 1 betrekking van stafmedewerker
A1a-A3a - te begeven bij aanwerving
b) Gemeentelijk onderwijs en muziekacademie
- gemeentelijke basisschool
- vorming van een scholengemeenschap voor het schooljaar 2003-2004
- tijdelijke aanstelling van de directeur
- vacantverklaringen en benoemingen
c) Brandweer
- aankoop en uitrusting van een autopomp - afsluiten
lening
- aankoop semi-automatische defibrillator
- gemeentelijk reglement brandveiligheid horecazaken
d) Politie
- politiezone Pajottenland - politiebegroting 2003 - kennisname
- dagvaarding federaal ministerie van Binnenlandse Zaken
i.v.m. kosten politiehervorming

GEBOUWEN - PATRIMONIUM
- principebeslissing tot opname in het openbaar domein van
een deel van een onroerend goed gelegen Kroonstraat 27
- uitbreiding gemeenschapsvoorziening WCD Den Bleek inlijving in het gemeentelijk openbaar domein
- renovatie gemeentehuis
- perceel 5: elektriciteitswerken - goedkeuring eindafrekening
- perceel 3: binnenschrijnwerk - goedkeuring eindafrekening
- gezamenlijke aankoop door de gemeente en het OCMW
van elektrische energie en gas voor hun installaties en
gebouwen en voor de openbare verlichting.

WERKEN
- Loddershoek e.a. - afsluiting lening - vaststelling van de
voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure
- goedkeuring definitieve ontwerpen herinrichting doortocht
N282 - Markt - Borrekeitse - Masiusplein en omgeving
- herstellen van asfaltverhardingen - overlagen van diverse
straten en verbeteringswerken in de Frans Baetensstraat en
een gedeelte van de Lt. Jacopsstraat
- overeenkomst voor onderhandelingen voor grondinnames
inzake onteigeningen - Borrekeitse, Masiusplein en omgeving
- goedkeuring mobiliteitsplan

-

RUIMTELIJKE ORDENING

-

- voorlopige goedkeuring ontwerp Bijzonder Plan van
Aanleg Nr SKL4 “Schuttersblok” (omgeving SintGodelieve-Instituut)
- convenant duurzaam en veilige schoolomgeving

-

FINANCIËN
- begroting dienstjaar 2003 - gewone en buitengewone dienst
- stemming
- jaarverslag 2002 en begrotingsrekening 2002
- gemeentebelasting
- opcentiemen op de onroerende voorheffing
- aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
- gemeentelijk belastingreglement inzake het plaatsen van
containers, kranen en hiermee identificeerbare voorwerpen
op het gemeentelijk openbaar domein
- belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerd drukwerk
- begroting dienstjaar 2004 - gewone en buitengewone dienst
- stemming

SOCIALE ZAKEN
- toetreding tot de intergemeentelijke vereniging “Havicrem”
- principebeslissing tot toetreding tot de feitelijke vereniging
“Koepel Pajottenland +”
- mantelzorg - goedkeuring reglement
- meerjarenplan 2003-2005 - aanpassing

CULTUUR, JEUGD, BIBLIOTHEEK
- vacantverklaring functie bibliothecaris statutair
- aanpassing uren aan cultuurdecreet van 13/7/2001
- goedkeuring
werkingsverslag
2002
van
het
Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004
- goedkeuring jaarplan 2003 van het JWBP 2002-2004
- goedkeuring reglement projectsubsidie in het kader van het
JWBP 2002-2004
- goedkeuring jeugdruimteplan
- goedkeuring jaarplan 2004 van het JWBP 2002-2004
- cultuurbeleidsplan 2004-2007
- oprichting gemeenschapscentrum - organiek reglement samenstelling beheersorgaan

SPORT
- intentieverklaring contract Jeugdsport 2003
- subsidiereglement

MILIEU, GROEN, VOETWEGEN
- samenwerkingsovereenkomst met Econet Vlaams-Brabant
vzw (2003-2005) - werking intergemeentelijk natuur- en
landschapsteams
- ruilverkaveling Elingen - uitvoering structuurplan deelop-

-

dracht 6: riolering en weginrichting Pelikaanberg/Frans Van
der Steenstraat
aanvraag subsidies bij de provincie Vlaams-Brabant in het
kader van lot 3 (ruilverkaveling Elingen) - aanleg van
wegen en uitvoeren van waterwerken
aanleg van een proefproject kleinschalige zuivering,
Varenbergbeek te Lennik (Poelstraat) met maximale afkoppeling van hemelwater
goedkeuring milieuprogramma 2003
subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van
amfibieënpoelen
gemeentelijk reglement inzake de premieregeling voor
hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen

VARIA
- toekenning van de titel van ereburger van Lennik aan de heer
Herman Vandormael
- splitsing Brussel - Halle - Vilvoorde
- conferentie
burgemeesters
Halle - Vilvoorde: mededeling
- kieskring Brussel - Halle - Vilvoorde
en gerechtelijke arrondissement
- splitsing - bekrachtiging collegebeslissing dd. 3/10/2003.
Ernest Vankelecom
Fractievoorzitter LENNIK 2000

NIEUWJAARSRECEPTIE LENNIK 2000
Op 25 januari hield LENNIK 2000 zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor sympathisanten. Als locatie was deze keer
de “oude Tramstatie” in Eizeringen uitgekozen. Voor velen
was het een eerste kennismaking met deze gemeentelijke zaal
aan de Ninoofsesteenweg. Tientallen sympathisanten deden
zich te goed aan drank en heerlijke hapjes, maar het belangrijkste is steeds het contact natuurlijk, de ontspannen ontmoeting. De coalitiepartner, VLD Lennik, was ook goed vertegenwoordigd en die goede verstandhouding en samenwerking werd nog eens in de toespraak van onze Schepen Geert
De Cuyper in de verf gezet. Het doet deugd diezelfde eendracht te ervaren in thema’s die ons nauw aan het hart liggen,
zoals de actie voor het splitsen van het kiesarrondissement,
waardoor onze regio Halle - Vilvoorde niet langer zou worden behandeld als een aanhangsel van de tweetalige regio
Brussel.
Geert haalde aan welke vernieuwingen er allemaal gebeurden
in het afgelopen jaar in onze gemeente door de inzet van dit

gemeentebestuur: een behoorlijk lange lijst! Maar het houdt
niet op, ook in 2004 staan vanzelfsprekend vele plannen,
werkzaamheden en activiteiten op stapel.
Gastspreker Hugo De Greef, gewezen intendant van
Europese Culturele Hoofdstad Brugge 2002, en inwoner van
Lennik, zong de lof van onze streek en de mogelijkheden van
het Pajottenland. In zijn nieuwe job voert hij een studie uit
rond de kansen en troeven tot opwaardering voor de zogenaamde “groene gordel” rond de hoofdstad. Een ware uitdaging vindt Hugo De Greef en hij schuwde niet ook de pijnpunten bloot te leggen, maar onderlijnde ook de unieke
aspecten van onze regio waarop we best fier mogen zijn. Een
onderwerp dat ons publiek zeer aansprak uiteraard.
Deze nieuwjaarsreceptie is zowat het startschot voor een
nieuw jaar waarin LENNIK 2000 zich verder inzet voor een
degelijk bestuurd en bruisend Lennik. Wij hopen dat u deze
vernieuwing tot uw genoegen mee mag ondervinden.

