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CONTAINERPARK
Vanaf 1 april zijn de Lennikenaren welkom in het containerpark te Pepingen ! Op 30 april wordt het “mobiele” containerpark aan het Vetkot gesloten. Het is weliswaar een grotere afstand voor de meeste Lennikenaren, toch zijn er meer
voordelen dan nadelen. Het huidige containerpark van
Lennik diende sowieso binnen de twee jaar te sluiten op bevel
van OVAM. Men zal in Pepingen terecht kunnen met meer
verschillende afvalproducten dan voorheen in Lennik, de
openingsuren worden verhoogd (18 uur per week) en men
kan, indien er overschot is aan gehakseld hout, dit gratis
meenemen. En zeg nu eerlijk ook de inplanting van een
afvallenbakkenpark - dat dient te gebeuren in een woonzone
of aansluitend bij een woonzone - is nooit prettig voor de
Lennikenaar die dergelijk park waar ook naast de deur krijgt.
Ook het financiële plaatje is positief voor Lennik en ook
Pepingen. Lennik dient geen enkele investering te doen (aankoop grond - inrichten van de grond - aankoop van de inrichting ) Pepingen heeft dit vroeger reeds gedaan en vraagt hiervoor geen vergoeding. Dit is vlug een bedrag van 450.000
Euro. De kosten die we vroeger hadden bij de uitbating van
het mobiele containerpark (ongeveer 100.000 Euro ) zullen
we ook in Pepingen dienen te betalen. Want Lennik gaat 60
procent dragen van de vaste kosten van het park. Pepingen
telt iets meer dan 4000 inwoners, Lennik 8800. Sommigen
verwarren nogal vlug - te goeder trouw of te kwader trouw -

het verschil tussen investeringskosten en de vaste, terugkomende kosten. Dit contract is zonder opzegmogelijkheid voor
17 jaar, doch er werd bedongen dat indien er zich nieuwe feiten voordoen men nog steeds over de modaliteiten kan praten. Dit diende zeker en vast te gebeuren want ook andere
Pajottenlandse gemeenten waren geïnteresseerd in samenwerking met Pepingen. Kortom is deze zaak een win - win situatie. Pepingen had een containerpark dat onder zijn capaciteit zat. Lennik had een systeem uitgewerkt dat binnen de
kortste termijn zou moeten worden afgebouwd of ergens
anders gelocaliseerd. Door deze intercommunale samenwerking wordt hier een oplossing geboden en vaart ook het
milieu er goed bij ! Wel wordt er een symbolische toegangsprijs gevraagd per wagen of per aanhangwagen. Via het
gemeentelijk blad worden de openingsuren bekend gemaakt. Alvast:
je kan het containerpark in
Pepingen bereiken via het centrum
van Pepingen richting Heikruis Bogaarden te nemen (zie foto).
Vanaf deze wegwijzer is het park
heel goed aangeduid.
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De Bestuursploeg van LENNIK2000
wenst u en uw familie een

Vrolijk Pasen !
JAAROVERZICHT 2004
25 januari 2004: Nieuwjaarsreceptie LENNIK 2000. Voor
vele sympathisanten was het een eerste kennismaking met de
gemeentelijke zaal “Oude Tramstatie” in Eizeringen. Schepen
Geert De Cuyper somde de vernieuwingen op die er allemaal
gebeurden in het afgelopen jaar in onze gemeente, door de
inzet van dit gemeentebestuur: een behoorlijk lange lijst!
Gastspreker was eminent Lennikenaar Hugo De Greef.

In de Hoek van L.E.N.N.I.K. 2000
KINDEREN VAN LENNIK - DIT BLIJFT JULLIE HOEKJE !
Als trouwe aanhanger van L.E.N.N.I.K. 2000,
bevond ik me vorig weekend op het
Mosselfestijn in de sporthal. Ik ging daar niet
alleen maar ‘gaan eten’. Nee, mijn ambities reiken meestal ietwat verder. Ik ging ook... een
handje toesteken en viel van de ene verbazing
in de andere. Weet de doorsnee inwoner van
Lennik eigenlijk wel waar de afwasbare tafelkleren vandaan komen die onder de papieren
onderleggers liggen? Onbelangrijk? Als ik u nu
vertel dat die tafelkleren rechtstreeks afkomstig zijn van een heel gekende Oliesjeik!
Gelooft u me dan? Toch is het de enige, echte,
zuivere waarheid! Hij gebruikte die niet als
tafelkleed. Geen afwasbare tafelkleren voor
een Oliesjeik. U, beste mensen, hebt overvloedig met mosselen zitten knoeien op behangpapier dat, na het bekleden van zijn paleismuren,
was overgebleven. Vraag me niet hoe deze
overschotten hier terecht kwamen. Aanvaard

het maar gewoon als een vaststaand gegeven
en fantaseer er eventueel lustig op los. Ik ontmoette er ook een ietwat oudere man. We sorteerden vaatwerk alvorens het in de machine of
in het warme sop verdween. Onze armen blonken van de mosselsaus, overgoten met kwakjes
mayonaise en afgewerkt met kleverige chocolade- en slagroomoverschotten. De borden,
kommen en bestek glibberden uit onze handen
maar we gaven niet op! Dat doen ze dus nooit
bij L.E.N.N.I.K. 2000. Opgeven bedoel ik.
“Dit is de allerlaatste keer,” mopperde de man.
Het klonk alsof hij dat vroeger nog al eens
gezegd had. Het bleek een man te zijn die echt
wel van uitdagingen hield. Hoe zou u reageren
moest u plots uw buurman op zijn handen zien
staan? Normaal? Oké! Maar als die man dat...
bovenop zijn dak... sterker nog... bovenop zijn
schouw doet? Dan weet u toch gewoon... dit is
een heel speciale man! Met die man mocht ik

dus, afgelopen weekend, vaatwerk sorteren.
Dixie Dansercoer kan er een punt aan zuigen.
Die trekt naar bitter koude oorden om iets
interessants te doen. Terwijl er zoveel interessants te beleven valt, zomaar tussen het varkensgebraad, de speciale schotels en de gloeiend hete mosselen, in onze eigen Lennikse
sporthal. Daar drink ik een Vlaamse koffie op!

5-6-7-8 maart 2004: Het 34ste Groot Lenniks MOSSELFESTIJN van Vlaams Volksvertegenwoordiger en Eerste Schepen
Etienne Van Vaerenbergh en de andere mandatarissen van
zijn ploeg, kende een opmerkelijk succes. Niet minder dan
1245 mensen schoven aan onze tafels voor mosselen enz. Een
duidelijk teken van waardering voor de inzet in gemeentebestuur en parlement!
1 april 2004: wijziging mandaten LENNIK 2000. Guido
Dieudonné beëindigt naar afspraak zijn 3-jarig mandaat als
OCMW-raadslid voor LENNIK 2000, Erik O wordt lid van
het Vast Bureau van het OCMW en Geert De Cuyper maakt
voortaan deel uit van de Politieraad.
9 mei 2004: Nationale Betoging. Vanuit Lennik ontstond het
idee van het protest van Gemeentebesturen en Burgemeesters
voor de Splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Vele
Lennikenaren betoogden mee te Halle.

Anne Wyckmans
Palokenstraat 19
1750 Lennik
02/5320512
annewyckmans@yahoo.com

21 mei 2004: De bestuursleden van LENNIK 2000 en de helpers aan het mosselfeest, bezochten, onder leiding van
Etienne Van Vaerenbergh, het Vlaams Parlement. Het was
een symbolisch moment, net vóór Etiennes laatste ambtster-

mijn als Vlaams volksvertegenwoordiger afliep. Hij werd
daarbij dan ook gehuldigd voor zijn 14 jaar verdienste als
uitstekende vertegenwoordiger voor Lennik, het
Pajottenland, de brede regio Halle-Vilvoorde en Vlaanderen
in het algemeen. (Zie verslag op onze website).
Juni 2004: Onze webstek met het nieuwe adres www.lennik2000.be wordt opnieuw uitgebreid, met een makkelijk te
raadplegen archief van ons infoblad sinds 2001, en telkens
aangevuld met het recentste infoblad! Alweer een schat aan
informatie.
13 juni 2004: Verkiezingen voor het Vlaams en Europees
Parlement. Meer en meer is de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde een algemeen heet hangijzer.
Meteen na de verkiezingen wordt deze eis in het kersverse
Vlaams regeerakkoord geschreven en door de nieuwe
Vlaamse Regering mee verdedigd.
11-juliviering: Lennik legt gratis bus in voor alle
Lennikenaren die de “Gulden Ontsporing” willen meemaken
op de Grote Markt in de Vlaamse hoofdstad. Gezellig.
Zomer 2004: de diverse dorpsfeesten en andere zomerse evenementen en happenings in onze gemeente, vaak met stevige
ondersteuning van het gemeentebestuur, zorgen mee voor het
Bruisend Lennik, waar we ons goed bij voelen!
2-3 oktober 2004: Tijdens het Etentje van LENNIK 2000
diende men voor de tombola te raden hoeveel meter wegdek
van de Lennikse straten er in 2004 reeds vernieuwd werd.

