NIEUWJAARSRECEPTIE LENNIK2000
Onder ruime belangstelling ging op 23 januari de Nieuwjaarsreceptie door van LENNIK2000. Als
locatie werd deze maal de gemeenschapslokalen gekozen in Gaasbeek. Zoals vorig jaar werd door
Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van LENNIK2000 de goede samenwerking benadrukt met
onze coalitiepartner de VLD-Lennik. Een van de grote thema’s blijft nu ook nog de splitsing van
het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Een thema
waar alle partijen van Lennik eensgezind over zijn is dat dit “onverwijld” dient te worden gerealiseerd. De gastspreker was dan ook gekozen in het licht van deze actie, namelijk burgemeester Dirk
Brankaer van Overijse. Hij benadrukte nogmaals het belang van de splitsing. Hij verheugde zich
over de goede samenwerking tussen de verschillende gemeentebesturen en over alle partij-grenzen
heen. Een samenwerking die men mag bestempelen als uniek in de Belgische geschiedenis. Dankzij
deze actie zijn er sterke banden gesmeed tussen de Vlaamse gemeenten die de ring uitmaken rond
Brussel.

WEGENWERKEN 2005
Vele Lennikenaren vragen ons welke wegenwerken in 2005 in de gemeente gepland worden :
hierbij een korte opsomming van de plannen die we hopen te kunnen realiseren.
- De herstellingswerken aan de Carnaalstraat en de Louis Spaakstraat die voorzien waren in 2004
zullen nu starten (indien het weer dit toelaat) onmiddellijk na 1 maart 2005. De voorbereidende werken, ondermeer het ondergronds brengen van een aantal nutsvoorzieningsleidingen
(electriciteit, kabel, ...) werden vroeger reeds uitgevoerd ;
- vanaf februari 2005 en dit ook indien het weer dit toelaat zullen veligheidswerken en herstellingswerken uitgevoerd worden aan een aantal andere straten (Dorekenstraat, Hunselveldstraat,
Hunselveldweg, Dorp St-Martens-Lennik, ...);
- in samenwerking met de Dienst Wegen Vlaams-Brabant wordt het zwart kruispunt
Brusselsestraat - Gaasbeekstraat (statie Gaasbeek) heringericht en verkeersveiliger gemaakt ;
- er zal zeer snel een aanvang genomen worden met de verbeterings- en veiligheidswerken aan het
kruispunt Donkerstraat - Oudenaaksestraat en dit in samenwerking met het
Ruilverkavelingscomité Elingen;
- “Wegen Vlaams-Brabant” heeft beloofd de aanpassingswerken op het kruispunt Luitenant
Jacopsstraat - Ninoofsesteenweg in het voorjaar te starten ;
- nu de diensten van Minister van Leefmilieu Peeters de betoelaging toegezegd heeft voor het
aanbrengen van een gescheiden rioleringsstelsel in het centrum van de gemeente (werken aan de
Kroonstraat, Frans Vandersteenstraat, Markt, Algoetstraat, Schoolweg, Deken Verbesselstraat,
Masiusplein, Stationsstraat, Borrekeitse, ...) staat niets de verdere uitvoering van deze werken in
de weg. De aanbesteding wordt in de komende weken verwacht en de werken zouden normaal
van start kunnen gaan na het bouwverlof 2005.
- ofwel in 2005, ofwel in 2006 verwachten we dat we kunnen starten met het aanbrengen van een
gescheiden rioleringsstelsel met een aangepast waterzuiveringsstation in de Poelstraat. Dit werk
kadert in een proefproject, opgezet door het Ministerie van Milieu en waarvoor de gemeente
Lennik en meer in het bijzonder de Poelstraat uitgekozen werd om dit te realiseren.
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