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Welke hoogtepunten zie je in vijf jaar website?
De lancering op zich was prachtig : de primeur van een
website over een Lennikse politieke beweging,
met ons programma, een voorstelling van onze lijst en
een pagina voor élke van de 19 kandidaten.
De unieke luchtfoto’s van groot-Lennik worden na
vijf jaar nog steeds goedbezocht. Technisch gezien was
de betere hosting zeker een stap vooruit en natuurlijk
vooral de invoering van een volwaardige eigen
domeinnaam: www.lennik2000.be !
Het toevoegen van onze informatieblaadjes in de
originele lay-out op onze website, (met een archief
sinds 2001!), was ook wel een grote aanwinst, vind ik.
Soms was het bladje zelfs al eens eerder op onze site te
lezen dan in de brievenbus!
Verder hou ik wel van de extraatjes die we hebben,
zoals dat speciaal radio-interview dat Etienne van
Vaerenbergh gaf vorig jaar, of de grote, erg leerrijke
Powerpoint-presentatie van de gemeente over de
geplande werken voor het mobiliteitsplan. Onze site
biedt ook exclusief de originele ontstaansgeschiedenis
van het protest van de Burgemeesters tegen de nietsplitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde : heel boeiend!
Wat is de recentste toevoeging?
Nieuw begonnen is de vermelding van de nieuwe
wegenwerken die op stapel staan: een hele klus om
dat bij te houden! ’t Is niet om op te scheppen, maar
onze Schepen van werken in Lennik (Etienne Van
Vaerenbergh) en zijn team zijn wel heel actief! De
dynamische “lichtkrant” op de voorpagina is nog jong,
maar het voelt al alsof ze er altijd geweest is.
Belangrijk is de goeie samenwerking met Erik O, de
man die veel doet voor het infoblad van LENNIK
2000 : zijn vele foto’s zijn absoluut een verrijking,
want het beeld spreekt dikwijls meer dan teksten.
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Wat zijn de toekomstplannen?
Het zal natuurlijk nooit een professioneel project
worden, het blijft vrijwilligerswerk. Permanent
aanvullen en het aanbieden van nieuwe informatie
blijft de uitdaging. In de toekomst wordt een betere
concentratie op aparte dingen nodig, aanvullend op de
geplande gemeentelijke website. En ik zie ook de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006
naderen natuurlijk!
Waar ben je in het bijzonder fier op?
Inzet loont: als je tegenwoordig zoekt op Google, naar
enige informatie over Lennik, kom je praktisch altijd
bij onze webstek terecht. Ook als je zoekt naar andere
Pajottenlandse informatie, kom je vaak bij ons uit. Dit
levert dan ook veel bezoekers op (wat deugd doet).
Terwijl de officiële gemeentelijke website nog in ontwikkeling is, kan je bij ons echt heel nuttige informatie
permanent raadplegen. En een overzicht zoals in onze
lijst Lennikse links vind je nergens anders!
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Schepen Etienne Van Vaerenbergh,
voorzitter van L.E.N.N.I.K 2000,
Schepen Geert De Cuyper,
de gemeente- en OCMW-raadsleden,
het bestuur en de ganse ploeg van L.E.N.N.I.K 2000
hebben het genoegen u,
samen met uw familie, uit te nodigen op hun

ETENTJE

Dankjewel, Wim.

UITSLAG VAN ONZE VAKANTIE-KRUISWOORDRAADSELS
De correcte antwoorden waren VISCONTI (1ste puzzel) en GROENENBERG (2de puzzel)
De winnaars zijn :
VISCONTI

GROENENBERG

Edith Vandevelde - St-Martens
André Vierendeels - Gaasbeek
Maria O - St-Martens
Palmer Maes - St-Kwintens
August Dekempeneer - Gaasbeek
Greta Claes - St-Kwintens
August Juwet - St-Kwintens
Marie-Thérèse Van De Velde - St-Kwintens

Denise Verschaete - (p.a. St-Martinus Zangkoor) St-Martens
Palmer Maes - St-Kwintens
Christiane Van Vaerenbergh - St-Martens
August Dekempeneer - Gaasbeek
Maria O - St-Martens
Marie-Thérèse Van De Velde - St-Kwintens
Simone Wellemans - St-Martens
Eliane Vandevelde - St-Kwintens
Daniël Van Cutsem - St-Martens
Nadia Van Aelst - St-Kwintens

Eerstdaags ontvangen zij een verrassingspakket van streekproducten aan huis geleverd.

op ZATERDAG 1 OKTOBER 2005 van 18 uur tot 22 uur,
en ZONDAG 2 OKTOBER 2005 van 12 uur tot 22 uur
in de feestzaal Jo Baetens – A. Algoetstraat 77 in 1750 Lennik
Op zoek naar de openingsuren van het gemeentehuis, het containerpark, de OCMWdiensten, de bibliotheek?
Actuele werken in Lennik? Een kalender met Lennikse activiteiten?
Ken je de bevoegdheden van de burgemeester en schepenen van Lennik?
Waar bereik je de brandweer of de huisarts van wacht?
Luchtfoto’s van Lennik? Een overzicht van de gemeentelijke zalen?
E-mailadressen van de gemeentediensten of gemeentepolitici?
De grootste verzameling van Lennikse links op het internet?
Vorige uitgaven van het blaadje van LENNIK 2000?
ALLE INFO OP ONZE WEBSITE : www.lennik2000.be

