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Prikje kwam of komt zo.
Kwispel kan naar de hondenweide.

Zittend keuvelend op de markt.
Rond de markt, nog even wachten.

Dat de zomer komt, is een zekerheid.
Fijne Pasen met een volle mand positieve vooruitzichten!

Het bestuur Lijst Burgemeester Lennik – Open Vld Lennik



DIGITAAL VERGADEREN
Door de pandemie zijn we experts geworden in het bijwonen en leiden 
van digitale meetings. Voor 2020 had ik nooit eerder gehoord van 
online tools als Zoom of Teams. Ik beweer niet dat dit de beste manier 
van vergaderen is, maar in post-coronatijdperk kan dit wat mij betreft 
wel meer ingeschakeld worden.

Digitale meetings beperken zich tot de essentie, waarbij het strak 
aanhouden van de agenda nagestreefd wordt. Op die manier staat het 
respectvol omgaan met elkaar centraal. We zijn immers genoodzaakt 
iedereen te laten uitspreken en het woord te vragen, dus we moeten 
actief naar elkaar luisteren. 

Toch valt de spontaniteit deels weg bij een digitale vergadering. Tijdens 
een fysieke vergadering zoek je je maatje op en kan je nadien al eens een 
babbeltje slaan over koetjes en kalfjes terwijl dit bij een online meeting 
eerder beperkt is.

Ofwel neem je aandachtig deel aan de vergadering ofwel pretendeer je 
gekluisterd te zijn aan je beeldscherm maar luister je slechts met één 
oor. En het uitzetten van de camera en geluid, bied je een ongekende 
vrijheid. Hier valt dan wel te betwijfelen in hoeverre je deelname aan die 
vergadering iets oplevert. Het concentratievermogen van een mens is 
beperkt en een gemeenteraad die tot in de vroege uurtjes duurt …. Met 
alle respect maar dan durf ik naar het einde toe mijn aandacht al eens 
te verliezen. 

Als we mogen dromen van een post-corona tijdperk, zou ik het digitaal 
vergaderen absoluut niet overboord gooien, maar vandaag mis ik fysie-
ke meetings voor een spontane vergaderbabbel! 

Chris De Moyter

BIN LENNIK VAN START
In 2019 deed Jo Massaer in de gemeenteraad het voorstel om een Buurt  
Informatienetwerk, kortweg BIN voor het ganse grondgebied van Lennik op te richten.  
Wat is doel van een BIN ? 
•  het veiligheidsgevoel verhogen,
•  de samenwerking en sociale cohesie in de buurt/ wijk versterken,
•  de buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteitspreventie,
•  een samenwerking tussen burger en politie realiseren op vlak van informatie-
    uitwisseling.

Bij deze oprichting waren een aantal belangrijke stappen te zetten …

Op 06/02/2020 organiseerde de Gemeente Lennik samen met de Politiezone Pajottenland 
een infoavond in den Bleek, waar een 100 tal burgers naartoe kwamen. Er was duidelijk 
een grote interesse.

In maart van het zelfde jaar werden we geconfronteerd met de gevolgen van een wereldwijde pandemie, daar hoef ik niks meer over te vertellen. 
Maar achter de schermen ging de opstart verder.

Dit jaar werd als kers op de taart het definitieve charter ondertekend waardoor het BIN Lennik officieel van start is gegaan. 

De coördinator van het bestaande BIN Eizeringen neemt de leiding in het nieuwe BIN samen met een aantal co-coördinatoren die zichzelf kandidaat 
hadden gesteld na een tweede infoavond.

Ben jij al lid van het BIN? Zo ja, super nieuws!! 

Nog geen lid, geen probleem. Alle inwoners kunnen nog steeds gratis aansluiten door een mailtje te sturen naar BIN@lennik.be. Een netwerk is nog 
effectiever als er meer betrokkenheid is tussen de inwoners. Dus, stuur als de bliksem een mailtje.
Om het met onze slogan te zeggen: Gewoon Doen!! 

Jo Massaer

JEAN DEDOBBELEER IN HET 
BIJZONDER SOCIAAL COMITE
Zoals afgesproken volgde in februari Jean Dedobbeleer, Jo Massaer op in 
het Bijzonder sociaal comité. Bedoeling van deze afspraak was dat, mede 
in het kader van een goede teamwerking, zowel Jo als Jean de kans 
kregen ervaring op te doen bij de uitoefening van dit mandaat. 

Jo heeft dit heel goed gedaan en we twijfelen er niet aan dat Jean dit 
evenzeer goed zal doen. 

Bedankt Jo! Succes Jean!
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FACELIFT VOOR ONS LENNIKS MARKTPLEIN
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart met het marktplein van 
Sint-Kwintens-Lennik, anno 1912. Het marktplein ligt er rustig en 
quasi verlaten bij, ware er niet een eenzame fietser, een paar wan-
delende moeders met kinderwagen en ja , ook nog een wegwijzer 
in gietijzer. Wat leefde men eenvoudig toen! 

Wat vroeger charmant was, werd door de tijd in snel tempo voor-
bijgestoken. Het marktplein van de toekomst is een plein dat aanzet 
tot ontmoeten, tot buitenkomen, tot ontdekken. Het is het kloppend 
hart van een gemeente dat als het ware ook een pacemaker in 
zich heeft, een marktplein dat evenwicht vindt tussen levendig en 
leefbaar.

Centraal in de recente facelift van ons marktplein staat het creë-
ren van een aangename, warme ontmoetingsplaats. Er wordt een 
nieuw uitzicht op de markt gegeven met ruimte voor mensen, een 
marktplein op mensenmaat. 

Prins, trots van Lennik en het Pajottenland, blijft een prominente 
plaats innemen. Voor zijn bezoeker, zal Prins zeker zijn aan-
trekkingskracht behouden, meer nog versterken. Ongetwijfeld 
zal menig toerist verheugd zijn te kunnen genieten, uitblazen of 
picknicken in de schaduw onder de bomen met weelderig groene 
kruin, op een comfortabele bank met tafel. Zoals dit voorheen het 
geval was, is hij of zij niet meer aangewezen op  ongemakkelijke 
kasseien onder of naast het paard.

Marc Mahieu

HONDENWEIDE
In juni 2019 deed gemeenteraadslid Isabelle Duerinckx een voorstel om een hondenweide aan te 
leggen in Lennik. Op een hondenweide kunnen honden loslopen, onder het waakzame oog van 
hun baasjes weliswaar, daar waar dit op de openbare weg niet kan. 

Er werd door het bestuur gekozen om de hondenweide in te richten rond de site van WCD Den 
Bleek, zodat ook bewoners van die site deze hondenweide makkelijk zouden kunnen bezoeken. 

Begin maart was de hondenweide klaar en werd ze aan de pers voorgesteld, onder goedkeurende 
oogjes van enkele enthousiaste viervoeters. 

Er bevindt zich een parking naast de weide zodat hondeneigenaars die van de deelgemeenten 
komen, ook makkelijk toegang hebben. 

Dagelijks tussen 8 en 22h kan u er met uw hond terecht, met respect voor enkele regels die aan 
de ingang op een groot bord te lezen zijn! 

Een hondenbar, vuilnisbakken, hondenpoepzakjes en bankjes maken de hele site compleet. 

Isabelle Duerinckx
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LICHTBOXEN
Het is een tijdje geleden dat de gemeente het project ‘Licht in Lennik’ 
lanceerde. 

En wat ons zo verheugt, is dat vele uitgedeelde lichtboxen hun plekje 
achter het raam hebben gevonden. Voor vele Lennikenaren is ‘wandelen’ 
een favoriete bezigheid geworden. De lichtboxen met warme en leuke 
teksten maken de wandeltochtjes nog zo aangenaam, zeker ’s avonds in 
het donker. 

Zoals je op de foto’s kan zien, maakt de ploeg van Lijst Burgemeester er 
een sport van om de vele boodschappen te lezen en vast te leggen.
 
Het doel om samen een lichtschakel van hoop en verbondenheid te 
creëren, is volgens ons zeker geslaagd!

Johan Limbourg

ZEG HET MET EEN FIMPJE
Ons filmpje met de hondenweide al bekeken of geliket! Geen nood, het is nog steeds te vinden op facebook, 
you tube of onze website. En dit werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met jong-Open VLD Lennik in spe. 
Wat dit laatste betreft meer zodra corona het toelaat. 
Meerdere leuke filmpjes in het jaar zullen volgen, om zeker naar uit te zien!
Hou onze facebookpagina “Lijst Burgemeester Lennik” goed in het oog!

Marc Mahieu

TAKE AWAY
Balletjes in tomatensaus, koninginnenhapje, opgevulde kwartel, lasag-
ne, tiramisu, wafeltjes, chocolade…., onze gemeente is rijk aan sport-, 
jeugd-, vrije tijd- en socio-culturele verenigingen die ons met hun “take 
away” een alternatief bieden voor hun jaarlijks etentje. Spijts corona 
tonen zij meer dan ooit dat zij er volop blijven voor gaan. Hun ‘take away’ 
initiatieven moeten, hoe moeilijk soms ook, hun bestaan en toekomst 
verzekeren: een toekomst om de jeugd een ruim ontspannings- of 
sportaanbod te bieden, om de Lennikenaar zijn vrije tijd nog beter te 
laten  invullen… Dank aan deze verenigingen! Chapeau voor jullie moed 
en doorzettingsvermogen!

Lijst Burgemeester – Open Vld Lennik waardeert dit ten zeerste en 
heeft daarom beslist zelf geen ‘take away’ te organiseren. Onze finan-
ciële bekommernissen zijn evenwel van een totaal andere orde. Jullie 
verenigingen zijn prioritair voor de Lennikenaren in het algemeen. Lijst 
Burgemeester – Open Vld Lennik wil dan ook in geen enkel geval ook 
maar enige concurrentie aangaan met jullie initiatieven. 

Als voorzitter van Lijst Burgemeester – Open Vld afdeling Lennik ben ik 
heel verheugd dat ook al onze mandatarissen deze visie onderschrijven 
en spontaan op eigen initiatief een extra steun aan onze afdeling gege-
ven hebben. 

Wij wensen onze Lennikse sport-, jeugd-,vrije tijd- en socio-culturele 
verenigingen nog heel veel succes met hun ‘take away’ initiatieven. 

Marc Mahieu
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BEDANKT
Wat een jaar, een jaar met vele hoogtes en laagtes. Een jaar... wat voor een jaar. 
Moeilijk te omschrijven, maar wel een jaar waar veel liefde en warmte werd gegeven aan mensen die het echt nodig hadden. Warm Lennik doet zijn naam 
alle eer aan. Ik ben heel de dag op de baan en wat ik zag gaf mij een glimlach op mijn gezicht. Iedereen houdt zich aan de Coronamaatregelen.
Masker wordt constant gedragen op en rond de markt. Er wordt gezellig gekeuveld met twee of drie op veilige afstand. De horeca hield zich aan de regels 
en onze inwoners werden geholpen waar nodig. Een speciale pluim voor OCMW Lennik !!!!
Wees dankbaar voor alle mensen die jou liefhebben, die voor je zorgen en die je een glimlach bezorgen. Ongeacht hoeveel stress, frustratie en verdriet je 
hebt, er is altijd iets om dankbaar voor te zijn. BLIJF DIT ZIEN EN HOU VOL!
Een zeer dankbaar raadslid 

De Waele Karen


