De eerste vaststelling was dat de gesprekken niet alleen gingen over het sociale vlak in de gemeente. Dit kunnen we
alleen maar toejuichen. Als beleidsverantwoordelijke is het nuttig en noodzakelijk dat hetgeen reeds gerealiseerd
werd, geëvalueerd werd en dat nieuwe ideeën en actiepunten werden gelanceerd. Op de gespreksavonden kwamen
naast het sociale ook de werking van gemeente en OCMW , cultuur, jeugdwerking, seniorenbeleid, mobiliteit, Lennik
in de media etc… aan bod.
In de werkgroep werden de punten naderhand besproken. Beslist werd ook om de verschillende mensen die de ronde
tafels thuis hadden gehad uit te nodigen en al een "stand van zaken" te geven. Dit gebeurde onlangs tijdens twee vergaderingen in de Pastorie van Gaasbeek. De voorstellen die uit de ronde tafels kwamen werden opgedeeld in drie
categorieën : namelijk de zaken die inmiddels reeds gerealiseerd zijn of binnenkort zullen gerealiseerd worden , de
zaken die op langere termijn in orde zullen komen en de zaken die om een bepaalde reden (budgettair , privacy etc….)
niet kunnen worden gerealiseerd.
Door het materiaal dat we nu kregen uit deze gespreksronden kan de werkgroep nu verder werken en een sociaal
beleidsplan uitwerken op de maat en rekening houdende met de verzuchtingen van de Lennikenaren.
Met enige vreugde en trots kunnen we nu reeds zeggen dat Lennik bij de koplopers van de regio behoort voor het
uitschrijven van het sociaal beleidsplan en zeker op tijd zullen klaar zijn.
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WERKEN IN LENNIK
Schepen Van Vaerenbergh : ik lees in De Streekkrant dat in de komende maanden de werken zullen starten van de
doortocht in Lennik. Hoever staat het hiermee?
Inderdaad, deze werken zullen in de komende weken of maanden starten.
De aannemer heeft een aantal sonderingswerkzaamheden uitgevoerd om na te gaan waar de leidingen van water,
elektriciteit, gas, .. zich bevinden (zie foto 17).
Een exacte datum van de start van de werken bezitten we op dit ogenblik nog niet gezien, vooraleer de straat kan
opgebroken worden, voorbereidende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden om alle nutsleidingen langs het
wegdek te vernieuwen.
Tijdens deze werkzaamheden zal het verkeer normaal doorgang kunnen vinden.
In ieder geval trachten we de bevolking stipt op de hoogte te houden van de aanvang van deze werkzaamheden.
Zo verspreidden we in het verleden herhaaldelijk persmededelingen hierover en is er met de zelfstandigen van de
gemeente een ontmoeting over deze werken op 3 mei a.s.

1

2

3

