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Augustus was weer druk, druk, druk in Lennik !
De Lennikse feesten lieten zien dat onze gemeente geen slaapgemeente was maar een gemeente die LEEFT :
Enkele sfeerbeelden: EERSTE PRAATCAFÉ IN LENNIK

SPLITSING BRUSSEL HALLE VILVOORDE DIT NAJAAR OPNIEUW
OP DE POLITIEKE AGENDA VAN VAN DE BURGEMEESTERS
Over wat gaat het nu weeral ?

Enkele sfeerbeelden: SENIORENDAG

Bij de verschillende staatshervormingen (1970 – 1993
oprichting provincie Vlaams Brabant ) ging men steeds het
“probleem”- arrondissement Brussel –Halle – Vilvoorde
uit de weg. Een ééntalig nederlands gebied bleef gekoppeld aan het tweetalig gebied Brussel. Hierdoor kunnen
franstaligen uit onze streek blijven kiezen voor franstalige
lijsten uit Brussel en hebben zij klaarblijkelijk meer
politieke rechten dan een doorsnee Waal of Vlaming. Na
een felle strijd en bijna ongeziene concessies werd het
probleem door de federale regering doodleuk in de
diepvriezer gestoken.

3. Magistratuur: indien er in onze ééntalige gemeenten een
zwaar ongeluk of een crimineel feit gebeurt, dan zou het
kunnen dat de parketmagistraat, die nog steeds uit
Brussel dient te komen, EENTALIG FRANS is. Wie kan
ons dit uitleggen hoe dat mogelijk is en dat dit goed is
voor ons?

Waarom is dit voor ons, burgers in Lennik, zo belangrijk?

Wat vinden de franstaligen van dit probleem ?

Meermaals krijgen de mandatarissen de vraag: Is die
onnozelheid van Brussel-Halle-Vilvoorde bijna gedaan?
Zijn er geen belangrijkere zaken? etc…

We gingen te raden bij de “koplopers” van “de beschermers” van de francophonie op hun webstek www.fdf.be .
Een lezing van deze website, soms zeer haatdragend en
gespeend van misleidende informatie, is zeer verhelderend
op het vlak hoe zij het zien om de Vlaamse, groene rand
in te palmen. Net nadat Verhofstadt dit dossier in de koelkast stopte waren er alom vreugdekreten. De Vlamingen
waren klaarblijkelijk bereid om zeer grote concessies te
doen om slechts een gedeeltelijke splitsing te krijgen.
Gelukkig was er nog één Vlaamse regeringspartij die een
beetje respect toonde en het akkoord in de prullenmand
wierp. De franstalige partijen, waar ondermeer de PS de
kastanjes uit het vuur haalden voor welstellende franstalige burgers uit de rand, juichen het toe dat de sommige
Vlamingen bereid zijn meer concessies te doen dan in het
Egmontpact. Het FDF heeft nu zelfs het gebied al verdeeld !
(zie kaart ) . Tevens menen ze ook mogen kritiek uit te
oefenen op het feit dat de Vlaamse Minister-president
aanwezig was op de uitreiking van een prijs aan de initiatiefnemers van de actie (zie vertaling artikel).
Erik O
OCMW-raadslid LENNIK2000

1. Als we onze gemeente willen laten bestaan zoals we ze
steeds gekend hebben, moeten we op onze rechten
blijven staan. Immers vraag maar aan de oorpronkelijke bewoners van de zes faciliteitengemeenten wat het
betekent om “verfranst” te worden. De buren, de
kinderen en de vrienden dienen te verhuizen omdat het
onbetaalbaar is geworden om in je eigen gemeente te
blijven wonen (sociaal aspect). Het contact met de
gemeentelijke overheid verloopt zeer stroef, men
ondergaat pesterijen als Vlaming. Indien de franstalige
partijen de meerderheid krijgen, is het hun eerste
bekommernis om de “nieuwe” bewoners te
vertroetelen (hun kiezerspubliek) en de oorspronkelijke
bewoners het zodanig moeilijk te maken dat ze ofwel
verhuizen ofwel in de minderheid worden gesteld.
Daarom moeten we de rand van Brussel (BHV) ééntalige nederlands houden zodat de prooi niet aantrekkelijk
is en elke toegeving op dit vlak is er één te veel.

Tijdens het seniorenfeest werden verschillende foto’s genomen aan de tafels. Deze zullen te zien tijdens het jaarlijks
eetfestijn van Lennik2000 op zaterdag 1 en zondag 2 oktober in Feestzaal Jo Baetens. Gewoon even binnenspringen
en komen kijken. Geïntresseerd in een foto ? Geen nood deze wordt u gratis aangeboden door LENNIK2000 door
gewoon uw naam en adres op te geven aan de kassa. Na het aanmaken van de foto wordt hij u bezorgd.
Erik O: OCMW-raadslid LENNIK2000

2. Ons democratisch systeem, waarvoor onze ouders en
voorouders hebben gevochten, en een van de beste
systemen ter wereld is, wordt op de helling gezet.
Immers een federale overheid kan die zomaar uitspraken van een van zijn hoogste rechtscolleges opzij zetten
en niet uitvoeren (Arbitragehof – uitspraak waarin staat
dat de kieswet in BHV niet in orde is)? Hoe kan
dergelijke overheid van zijn burgers nog eisen om
rechtbanken te respecteren als zij het zelf niet doen.
Uitspraken van de rechters zijn wel degelijk een fundament van onze democratische samenlevening en een
garantie voor een geordend leven.

Dus deze zaak is wel degelijk van belang ondanks wat de
media en de politiekers beweren, want het raakt het
fundament van onze samenleving in Brussel-Halle
–Vilvoorde.

