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opening doorgaan.

ACTIEVE JONGEREN IN LENNIK
De gemeente zorgde
voor de levering en
de
voorbereiding
(zagen volgens afmetingen) van de
nodige materialen.
Er werd enkel gebruik gemaakt van
FSC-hout, afkomstig van verantwoord bosbeheer.

Het begon reeds op donderdag 17 en vrijdag 18 november
2005.
Meer dan 170 jongeren van de zesde leerjaren van de lagere scholen van Lennik hebben gedurende deze dagen actie
gevoerd rond het thema ‘Schuilplaatsen voor dieren’.
Tientallen nestkastjes (specht, koolmees, roodborstje,
kwikstaart, steenuil
en bosuil), egelhuisje, vlinderkastjes,
vleermuiskasten,
takkernils, insectenhotels en beestentorens werden door de
leerlingen op verschillende plaatsen
te Lennik opgehangen of opgebouwd.

De leerlingen kregen toelichting en werden begeleid
door medewerkers van
‘Regionaal
Landschap
Zenne, Zuun en Zoniën’,
van ‘Econet’ en door de
voorzitter van de Lennikse
Milieuadviesraad
(dhr. Willy Van Everbroeck).

Zo kan men schuilplaatsen
voor dieren terugvinden in
o.a.het domein van de MPI
Levenslust,
BULO St. Franciscus,
BSBO Lentekind, SintElooiswijk,
Educatief
Wandelpad Bossuyt en de
Pastorie van Gaasbeek.

Na de voorgaande acties
(aanplant Geboorteboomgaard en het planten van
wilgenhutten langs diverse
wandelwegen) werd ook
dit initiatief door de leerlingen en de directies als een
voltreffer beschouwd.

Op vrijdagavond was het de beurt aan de leiding van de
diverse jeugdverenigingen van Lennik die tot zondagmiddag een onderkomen hadden gevonden in Affligem alwaar
de Jeugdraad een kadervormingsweekend had georganiseerd. Een 35-tal jongeren van de Chiro van Sint-Kwintens,
de KLJ van Sint-Martens en het Jeugdhuis hebben hieraan

gedurende een drietal dagen enthousiast deelgenomen:
vorming, bezinning, sport, bosspel,volksdans, ontspanning
en quiz stonden op het menu. Het eten werd voortreffelijk
klaargemaakt door oud-KLJ-leiding van Sint-Martens. De
kostprijs voor dit weekend werd integraal gedragen door
de gemeente en dit in uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 dat door de gemeenteraad in december
2004 werd goedgekeurd.

HET VOETWEGENKNOOPPUNTENPLAN
KRIJGT STILAAN VORM

jaar van de voltooiing en afwerking.

In het begin van deze legislatuur had de Voetwegencommissie zich tot doel gesteld een voetwegentraject uit te stippelen dat via knooppunten met elkaar verbonden is en dat
het gehele grondgebied Lennikse bestrijkt.

Overal zullen in de
gemeente paaltjes
worden
geplaatst
waarop het te volgen traject zal aangeduid zijn. Op zondag 17 september
2006 zal de officiële

KADERVORMINGSWEEKEND

Tijdens de jaren 2001-2005 werden verschillende trajecten
vastgelegd. Nu het veldwerk achter de rug is, is 2006 het

Op de foto herkent men enkele leden van de Voetwegencommissie die op zondag 4 december een proeftraject hebben afgelegd. Wordt vervolgd.

Geert De Cuyper
Schepen voor cultuur, milieu en jeugd

VOORUITSTREVEND LENNIK2000 MAAKT ZICH KLAAR VOOR DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN !
In januari trekt LENNIK 2000 op weekend, als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006.
Behalve een algemene evaluatie van de huidige legislatuur,
die zijn laatste jaar ingaat, leggen we er de basis van ons
programma 2006-2012, waarmee we de Lennikse kiezer
willen overtuigen.
Sinds 1994 al werkt LENNIK 2000 op een open manier, los
van partijpolitieke belangen. LENNIK 2000 is en blijft een
veelkleurige bundeling van mensen en ideeën, ten voordele
van een breed en positief project op maat van onze gemeente. Er louter door en voor Lennikenaren zijn: we zijn ervan
overtuigd dat dit precies onze grote troef is. Tegelijk heeft
LENNIK 2000 zowel de nodige ervaring en vakkennis als
vernieuwing in huis. Daarom trekt LENNIK 2000 zoveel
onafhankelijken aan die zich mee willen inzetten voor een
goed bestuur van onze gemeente. En daar zijn we fier op!
(Kandidaten om mee te werken aan ons Lenniks project zijn
trouwens altijd welkom).
LENNIK 2000 staat ook voor concrete vernieuwing in de
Lennikse gemeenteraad, door het lanceren van onder meer
verschillende onafhankelijken, ook meer vrouwen en meer
jongeren.
LENNIK 2000’s dynamische inzet in het gemeentebestuur
zullen we u overzichtelijk presenteren in de campagne voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Nu al is duidelijk dat de vooruitgang op het vlak van sociale thema’s indrukwekkend is : tal van nieuwe initiatieven
in cultuur, jeugd, sociale voorzieningen, de oprichting van
de sociale raad en de seniorenraad, evenals grote inspanningen inzake (verkeers)veiligheid, stratenvernieuwing, dorpsverfraaiing, activiteiten en festiviteiten, enz.
Ook als we naar milieu, voetwegen en natuurbeleid kijken,

is de vooruitgang enorm; vele gemeenten benijden ons deze
actieve werking!
De Schepenen van Lennik 2000, Etienne Van Vaerenbergh
en Geert De Cuyper, hebben zeker niet stilgezeten.
Ook op democratisch vlak kwam de Lennikse inwoner
meer aan zijn trekken: vele informatievergaderingen en
hoorzittingen, onthaaldagen, grotere bereikbaarheid van de
politiek, uitbreiding van de informatiekanalen, introductie
van de uitstekende website www.lennik.be, ...
Als het waar is dat kiezers hun politici afrekenen op de
daden en niet enkel op woorden, dan hoeft LENNIK 2000
zich niet te schamen. De realisaties van ons ambitieus
programma van de gemeenteraadsverkiezingen van 2000,
“voor een bruisend Lennik”, mogen gezien worden.
Een sterke, vooruitstrevende lokale lijst met pit, zoals
LENNIK 2000, is volgens ons de beste garantie tegen
verzuring. LENNIK 2000 is springlevend en werkt graag
verder aan een “bruisend” Lennik. En zoals u het van ons
gewend bent, blijven wij, meer dan wie ook, u permanent
informeren over de vooruitgang in ons dierbare Lennik.
Reken op ons!

Wim Durang
Bestuurslid LENNIK2000

