OPENING CONTAINERPARK TE PEPINGEN
Vanaf 1 april kunnen de Lennikenaren in het containerpark
in Pepingen terecht met een ganse resem afvalproducten. Op
30 april werd het “mobiele containerpark” aan het Vetkot
gesloten en het park in Pepingen officieel in gebruik genomen. Hiervoor werd er speciaal een bus ingelegd zodat de
Lennikenaren het containerpark konden bezoeken. Laten we
nog even de voordelen/nadelen op een rijtje zetten. Lennik
was verplicht om binnen de kortste termijn een oplossing te
zoeken voor een containerpark, want de toestand op het
Vetkot was onhoudbaar in de ogen van OVAM. Lennik zocht
een partner in de naburige gemeenten en vond die in de
gemeente Pepingen, waar de exploitatiekosten van hun containerpark elk jaar negatief waren. Deze samenwerking werd
bezegeld waardoor Lennik geen investering moest doen van
om en bij de 450.000 Euro (18 miljoen BEF of ongeveer een
verhoging van 1,5 procent op de gemeentebelasting) voor de
inrichting van een containerpark, men geen inplantingsplaats
moest gaan zoeken (bouwgrond of terrein aangrenzend aan

een bouwzone) waardoor sommige Lennikenaren voor het
voldongen feit stonden van een containerpark als buur, de
uitbatingskosten worden verdeeld over de schouders van
twee gemeenten, de openingsuren van het containerpark zijn
verhoogd en men kan meer verschillende producten afgeven
tegen een minieme vergoeding van 1 of 2 Euro (zie hiervoor
het reglement). LENNIK2000 is er van bewust dat voor sommige Lennikenaren de afstand (ongeveer 7 kilometer van de
Markt van Lennik) een probleem vormt, maar vindt dat de
voordelen opwegen tegen dit argument. Tevens moet men
voor ogen houden dat in sommige grotere gemeenten (zoals
bijvoorbeeld Asse) de afstand naar een containerpark veel
groter is. Dit initiatief is een voorbeeld voor de samenwerking over de gemeentegrenzen heen tussen landelijke gemeenten waardoor bepaalde kosten over meer inwoners kunnen
worden gespreid.

GEBOORTEBOOMGAARD
Ook op zondag 17 april werden er nieuwe hoogstamfruitbomen aangepland in de geboorteboomgaard in Eizeringen.
Voor elke maand één boom. Hierbij enkele sfeerbeelden.
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LENNIK ONTVING ZIJN NIEUWE INWONERS
Het is stilaan een traditie geworden, jaarlijks worden de nieuwe inwoners van Lennik uitgenodigd om de gemeente beter te
leren kennen met een bezoek aan het gemeentehuis, de brandweerkazerne en het OCMW -gebouw. Op zondag 17 april
omstreeks 9u30 kwamen ongeveer veertig nieuwe Lennikenaren hun gemeente beter leren kennen .

DE MASKERS VALLEN AF IN HALLE-VILVOORDE

FRANCOPHONES DIX, FLAMANDS ZÉRO !

De maand mei
was opnieuw
ontnuchterend
en leerrijk. De
“grote” nationale politici lieten hun ware
aard zien en
iedereen
kon
vaststellen wat
hun gegeven woord en hun handtekening waard is : niets !
Eerst probeerden ze het probleem te minimaliseren en op de
lange baan te schuiven met de hulp van de media : er zijn wel
grotere problemen, probleem 177, het is al veertig jaar een probleem, een jaartje min of meer wat doet het er toe, eigenlijk een
regeringscrisis is het ons niet waard, enz….

In de nachtelijke uurtjes voordat men besloot de splitsing in de
diepvries te steken wou men nog “marchanderen” met toegevingen aan de Franstaligen waarvoor men zich als Vlaming diep,
diep , diep zou moeten schamen. Men ging “geschenken uitdelen” voor iets waar zelfs geen prijs voor dient betaald te worden.
In plaats van de faciliteiten in te dijken wat steeds de bedoeling
was, wou Verhofstadt en C° deze nog uitbreiden naar ééntalige
Vlaamse gemeenten. Delen van Vlaams-Brabant lagen te grabbel
voor het FDF, PS, MR en CDH met inschrijvingsrechten en
andere toegevingen. De franstaligen gingen nog meer bevoegdheden krijgen in de Vlaamse faciliteitengemeenten. Zoals Olivier
Maingain (FDF) verklaarde in een interview in Le Soir van 12
mei 2005 :“On était à 50 cm du but dans la nuit de lundi à
mardi…………..les partis flamands de la majorité acceptaient
d’élargir les compétences de la Communauté à facilités aux six
communes à facilités de la périphére” (We waren nog slechts
50 cm van het doel in de nacht van maandag op dinsdag………………de Vlaamse meerderheidspartijen waren bereid
om de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uit te breiden
in de zes faciliteitengemeenten) . Hij gaat nog verder : “On ne
scindait pas l’arrondissement judiciaire. Mieux : on dédoublait
les juridictions. On créait une juridiction exclusivement francophone sur tout l’arrondissement. Le droit des francophones à agir
en justice en français était confirmé et renforcé. Mieux : on
aurait eu à Vilvorde et Hal 1/5 des magistrats du parquet francophones. Du jamais vu !!” (Men ging het gerechtelijk arrondissement niet splitsen. Beter : men ging de bevoegdheden ontdubbelen. Men creëerde een uitsluitend franstalige bevoegdheid in
gans het arrondissement. Het recht van de franstaligen om het
Frans te gebruiken in justitie werd bevestigd en versterkt. Beter :
men zou in Vilvoorde en in Halle over 1/5 franstalige magistraten beschikken. Nog nooit gezien !!). Volgens het FDF was dit
akkoord nog beter dan het Egmontpact uit 1977.

Om hun “postjes” te behouden zouden zij zelfs hun moeder verkopen en tarten ze de algemene principes van de democratie. Een
rechtstaat is die naam maar waardig op het moment dat de staat
de uitspraken van zijn rechtbanken uitvoert. Wat stellen we vast ?
Een uitspraak van het Arbitragehof waarin de rechters stellen dat
het kiesstelsel in Vlaams-Brabant niet deugt en waarin dit Hof de
regering de tijd geeft om dit recht te trekken voor 2007 is gewoon
een vodje papier voor de regering. Cynisch zoals ze zijn willen ze
nog vlug vlug verkiezingen houden voor het verstrijken van die
termijn met in hun achterhoofd : zo zijn we gerust tot 2011 !
Cynisch zoals ze zijn zet de regering zelfs de grondwet opzij. De
regering besliste immers dat het probleem 177 niet meer aan bod
komt in het parlement en de parlementsleden van de meerderheid
knikken gedwee met hun hoofd. En wanneer men dan toch solt
met de grondwet waarom dan niet de koning erbij betrekken, die
in dergelijke zaken neutraal zou moeten blijven.

